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Kommunstyrelsens  
ordförande har ordet
Jag vill rikta ett stort tack till alla anställda och för-
troendevalda för det arbete ni gjort och för ert stora 
engagemang för Habo kommun och dess invånare. 

2021 var året det annorlunda och ovanliga blev det 
”nya normala”. Hålla avstånd, hemma-arbete, digitala 
möten, munskydd och handsprit var inte längre 
nytt och pandemin fortsatte utmana oss. När jag 
sitter och skriver detta så kommer regeringen inom 
de närmsta dagarna ta beslut om att sluta klassa 
Covid-19 som en samhällsfarlig sjukdom. Vi kan 
konstatera att pandemin har haft stor påverkan på 
vårt samhälle och att vi ännu inte har sett dess efter-
verkningar. Vi delar utmaningen som i princip alla 
kommuner i Sverige har, nämligen investeringarna i 
välfärden samtidigt som det totala skatteunderlaget 
minskar.  

Vi behöver en budget i balans, god ekonomisk 
hushållning och ett bra resultat som möjliggör de 
satsningar och investeringar som behövs för att vi 
ska kunna leverera god välfärd till våra kommunin-
vånare. Årets resultat exklusive jämförelsestörande 
poster är 71 mnkr för kommunen. Kommunens 
investeringar för 2021 var 144 mnkr, liksom för 2020  
är det en av de högsta nivåerna genom tiderna. Våra 
bolag redovisade ett resultat på knappt 12 mnkr efter 
finansiella poster för 2021. Habo Energi fortsatte att 
bygga ut fibernätet men tyvärr har vi ännu inte nått 
målet att 90 procent av hushållen ska ha fiber.

Vi har under året jobbat med våra samhällsutveck-
lingsmål; Starkt lokalt näringsliv, Psykisk hälsa och 
Bostäder för alla. För att kunna arbeta med dessa 
frågor behöver vi jobba brett, dvs vi behöver jobba 
nära näringslivet, föreningar, civilsamhället och inte 
minst mellan våra förvaltningar. Under året har vi 

kunnat se att trots pandemin så minskade den psykis-
ka ohälsan men det finns fortfarande för många som 
brottas med psykisk ohälsa och vi behöver jobba 
ännu mer med tidiga insatser.

Samtidigt som siffrorna visar att Habo kommun 
är bland de kommuner som har lägst arbetslöshet i 
Sverige, ser vi att vi har ökande siffror för arbetslös-
het och vi ser även att försörjningsstöden ökar. Vi 
har därför i budgeten för 2022 avsatt resurser för att 
arbeta med just arbetsmarknadsfrågor. 

En av förutsättningarna för att vi ska kunna arbeta 
för och behålla vår välfärd är ett starkt lokalt närings-
liv och ett gott företagsklimat. Under 2021 kammade 
Habo kommun återigen hem titeln som kommunen 
med bäst företagsklimat i Jönköpings län. Detta är en 
placering vi kommer fortsätta jobba för att behålla, 
för att göra det behöver vi fortsätta jobba för en 
god samverkan mellan kommun och näringsliv. Vi 
behöver fortsatt arbeta för att befintliga företag ska 
vara välmående, att fler företag kan välja att växa och 
att fler företag väljer att etablera sig i vår kommun. 

Habo kommun har under 2021 ökat befolknings-
mässigt med 216 personer och är nu 12 805 invånare, 
vilket är en mindre ökning än prognosticerat.. Detta 
gör att vi har ett stort ansvar att ha en ekonomi som 
möjliggör att behålla och utveckla välfärden. 

Under 2021 har vi kunnat se hur såväl lägenheter 
som infrastruktur och affärer vuxit fram på Kärne-
kulla. Kärnekulla bidrar till ökad bostadsvariation 
genom både lägenheter och radhus. Det byggs även 
lägenheter på Bränninge samt i centrum, vilket är 
något som efterfrågats av våra kommuninvånare. 

”
Susanne Wahlström 
Kommunstyrelsens ordförande

Vi behöver ett bra resultat som möjliggör de 
satsningar som behövs för att vi ska kunna  
leverera god välfärd till våra kommuninvånare. 
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Susanne Wahlström 
Kommunstyrelsens ordförande

Trygghetsdebatten i samhället har under 2021 varit 
stor och att få plats nr 7 av 290 i öppna jämförelsen 
för trygghet och säkerhet 2021 är väldigt bra. Vi kom-
mer fortsätta arbetet med att Habo kommun upplevs 
som en trygg kommun. Som en del i  detta har vi 
uppdaterat Medborgarlöftet för 2022 tillsammans med 
Polisen, där fokus är att arbeta förebyggande mot ung-
domsrelaterad brottslighet. Habo ska vara en kommun 
där det sker få olyckor och där få brott begås.

Vi är en välmående kommun som förutom nämnda 
utmärkelser och placeringar även rankats som nr 3 av 
290 kommuner, som bästa kommun att bo och leva i 
av Fokus, som nr 1 av 290 som bästa småhuskommun 
av Villaägarna. Vad detta visar är att all personal, för-
eningar och civilsamhälle gör ett fantastiskt jobb och 
att vi nu, 2022, är redo att komma ut från pandemins 
filt och vi är redo att lägga i nästa växel för att behålla 
allt det som är bra och utveckla det tillsammans för att 
det ska bli ännu lite bättre. 

Tillsammans är vi Habo kommun!

Susanne Wahlström 
Kommunstyrelsens ordförande
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Habo kommun 2021
 
Översikt över verksamhetens utveckling, fem år i sammandrag

Nyckeltal/År 2021 2020 2019 2018 2017
Folkmängd 1 november 12 790 12 577 12 418 12 104 11 803
Skattesats, kr 22:17 22:17 22:17 22:17 22:17

Kommunkoncernen
Årets resultat (mnkr) 106 63 38 34 36
Balansomslutning (mnkr) 1 792 1 541 1 422 1 321 1 212
Eget kapital (mnkr) 616 512 449 411 377
Soliditet inkl. pensionsförmåner intjänade före 1998 (%) 29 22 19 18 15

Resultat för kommunen
Årets resultat (mnkr) 96 51 27 23 25
Verksamhetens nettokostnader (mnkr) 720 712 688 633 612
Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag (%) 11,8 6,6 3,8 3,5 3,9
Skattefinansieringsgrad av investeringar (%)* 100 100 99 98 100

Balans för kommunen
Balansomslutning (mnkr) 1 072 905 836 793 750
Eget kapital (mnkr) 496 400 350 323 300
Långfristig låneskuld (mnkr)** 275 275 275 275 275
Nettoskuld (mnkr) 141 160 183 196 206
Borgens- och ansvarsåtaganden (mnkr) 680 637 600 558 536
Soliditet exkl. pensionsförmåner intjänade före 1998 (%) 46 44 42 40 40
Soliditet inkl. pensionsförmåner intjänade före 1998 (%) 30 25 21 18 15

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar, kommunen (mnkr) 144 94 66 66 60

Personal
Antal årsarbetare***, kommunen 700 710 698 673 704

*Med skattefinaniseringsgraden avses förhållandet mellan årets resultat plus avskrivningar dividerat med årets investeringar
**Exklusive periodiserade anslutningsavgifter 
***Baserat på totalt antal arbetade timmar under året

Antalet invånare har ökat med ca åtta procent mellan  
år 2017 och 2021. Den största ökningen skedde 
mellan år 2018 och 2019. Utvecklingen med en 
stark befolkningstillväxt förväntas fortsätta och öka 
ytterligare under den närmaste tioårsperioden. Under 

den senaste femårsperioden har såväl koncernen som  
kommunen förbättrat sina ekonomiska nyckeltal. 
Kommunens nettoskuld har sjunkit från 206 mnkr 
till 141 mnkr samtidigt som investeringsvolymen har     
uppgått till 430 mnkr.
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Habo kommuns 
organisationsöversikt
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Förvaltningsberättelse
Viktiga förhållanden för resultat 
och ekonomisk ställning
Befolkning
År 2021 har antalet invånare i Habo kommun ökat 
med 221, från 12 589 till 12 810. Under den senaste 
tioårsperioden har födelseöverskottet varit ca 80 nya 
invånare per år. I början av 2010-talet var flyttnettot 
negativt ett par år för att sedan successivt öka till 
över 200 för åren 2018 och 2019. I diagrammet ned-
an visas befolkningsuppgifter för perioden år 2012 
till år 2021. Enligt kommunens prognoser förväntas 
antalet invånare fortsätta att växa och närma sig 15 
000 under år 2025.  

Antalet invånare påverkar naturligtvis kommunens 
ekonomiska förutsättningar. Kommunen och de 
kommunägda bolagens ekonomi är mycket beroende 
av i vilka åldersgrupper befolkningstillväxten sker. 
Barn- och unga respektive äldre, framförallt personer 
över 85 år, innebär större intäkter via kostnadsutjäm-
ningssystemet men också högre verksamhetskostna-
der för kommunen. För bolagen innebär fler invånare 
ökade intäktsmöjligheter i form av ökad efterfrågan 
på bostäder, bredband, el m.m. 

Kommunen förväntas fortsätta växa snabbt de 
närmaste tio åren. Från dagens ca 12 800 invånare 
beräknas vi vara nästan 15 000 invånare redan år 
2025. En så snabb befolkningstillväxt ställer stora 
krav på den kommunala organisationen. Behovet av 
infrastruktur växer och det behövs nya förskolor och 
skolor. Det finns naturligtvis stor osäkerhet i befolk-

ningsprognosen. Vad händer t ex vid en oväntad stor 
konjunkturnedgång? Eller vid en snabb och kraftig 
ränteuppgång? Det kan bli mycket kostsamt att 
bygga ut verksamheten, t ex nya förskolor som sedan 
inte utnyttjas fullt ut. 

Bostäder
Under 2021 beviljades 44 bygglov för bostadshus, 
fördelat på 22 bostäder i en- och tvåbostadshus och 
50 lägenheter i flerbostadshus, totalt 72 bostäder. 
De flesta bostäderna byggs i Habo tätort och de 
villor som byggts är till stor del uppförda på etapp 3 
på Lilla Bränninge. Byggnadsnämnden lämnade 12 
stycken positiva förhandsbesked för enbostadshus på 
landet under 2021. 

Under 2022 kommer bygglov för runt 200 lägenheter 
antagligen i både bostads- och hyresrättsform att sö-
kas på Kärnekulla, inflyttning för dessa blir troligtvis 
under 2024. Ytterligare 58 lägenheter i bostadsrätts-
form kommer att sökas lov för i Vitsippsparken, 
när hela det projektet är klart ska det inrymma runt 
130 lägenheter. Ett grupphusområde för 23 rad- och 
parhus på Lilla Bränninge har sökts lov för och 
troligtvis kommer ytterligare en liknande ansökan 
att komma in under året. Därefter finns det inte så 
många byggbara tomter kvar på Lilla Bränninge. 

Kommunen har en god planberedskap för att tillgo-
dose bostadsförsörjning, cirka 1 200 bostäder kan 
byggas inom gällande detaljplaner. Prioritering för 
framtagandet av nya detaljplaner kommer troligtvis 
att ske för områden i de centrala delarna av Habo 
centrum. Detta för att möjliggöra för fler centrum-
nära bostäder, i enlighet med det planprogram som 
håller på att tas fram. 

En ny detaljplan för bostäder på Ringvägen (LSS-bo-
ende) vann under året laga kraft som innebär en 
byggnationen av åtta stycken lägenheter. Detaljplan 
för bostadsbyggnation av sju st parhus fördelat på 
14 bostäder väster om Mölekullen har tagits fram, 
men är inte antagen ännu. Arbetet med detaljplan 
för cirka 300 bostäder, skola och förskola på Stor-
magärdet har fortsatt och beslut om samråd togs i 
byggnadsnämnden i december. Detaljplan för att 
utöka byggrätter har påbörjats i Furusjö. Planarbete 
har också påbörjats för cirka 14 bostäder norr om 
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sjön Furusjön, men är i avvaktan på framtagande av 
vägplan för regional cykelplan. 1 st planbesked har 
beviljats under året för att möjliggöra utveckling på 
fastigheten i korsningen Hovslagaregatan/Jönkö-
pingsvägen.

Arbetsmarknad
Habo kommun har enligt senast kända uppgifter en 
förvärvsfrekvens på 88 procent (2020). Kommunen 
har Jönköpings läns lägsta arbetslöshet – 3,2 procent 
år 2021. Habo har ett diversifierat näringsliv med 
många mindre företag. Den största privata arbets-
givaren är Fagerhults Belysning AB som har 650 
medarbetare. Habo kommun är den största arbetsgi-
varen och hade 882 tillsvidareanställda medarbetare 
31 december 2021.

Under perioden 2010 till 2021 har förvärvsfrekven-
sen ökat i Habo kommun från 86 procent till 88 
procent. Förvärvsfrekvensen i riket har under samma 
period ökat från 77 procent till 79 procent. Fr o m 
år 2019 används en ny definition - förvärvsintensitet. 
För år 2020 var förvärvsintensiteten 88,0 procent 
för Habo kommun och 78,3 procent för riket. Året 
innan var motsvarande kvot 88,2 procent i Habo 
kommun och 79,3 procent i riket.

Hög förvärvsintensitet och låg arbetslöshet är 
huvudsakligen en styrka för kommunen. Den låga 
arbetslösheten kan dock innebära svårigheter i 
samband med rekrytering.

Utbildning och förskola
Habo kommun är en av de kommuner i hela landet 
som har den yngsta befolkningen. Den befolk-
ningstillväxt som har skett och som beräknas ske 
de närmaste åren kommer innebära ökat tryck på 
förskolor och skolor. I kommunens budget för de 
närmaste åren finns medel avsatta för nya byggnader 
och ny verksamhet. Barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet utgör 59 procent av kommunens 
nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster. 
Nämndens nettokostnader har ökat med 25 procent 
från 350 mnkr år 2017 till 438 mnkr år 2021. Habo 
kommun har en mycket hög servicegrad inom bl a 
förskoleverksamheten och är en av de kommuner i 
landet som snabbast kan erbjuda en plats på förskola. 

Vård och omsorg
Habo kommun har en relativt liten andel av verksam-
heten knuten till vård och omsorg. År 2021 var 26 
procent av kommunens nettokostnader hänförbara 
till socialnämndens verksamhet. Under de senaste 
åren har efterfrågan på vård inom hemtjänst och 
äldreboende sjunkit. Antalet utförda hemtjänsttim-
mar har sjunkit från 52 200 år 2017 till 44 300 år 
2021. En liknande utveckling finns för antalet platser 
i särskilt boende. I den mätning som görs nationellt 
per 1 oktober varje år fanns år 2017 68 personer 
som var permanent boende i kommunens särskilda 
boende. Den 1 oktober 2020 hade antalet permanent 
boende minskat till 56 st. Förvaltningen  har sett en 
ökning av behoven av särskilt boende och korttids-
platser efter oktober 2021. Behovet av vård och 
omsorg beräknas på grund av kommuninvånarnas 
ökade ålder stiga de närmaste åren.
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Identifierad risk Beskrivning Hantering av risk

Omvärldsrisk
Brist på arbetskraft Habo kommun har en av Sveriges högsta 

förvärvsfrekvenser och lägsta arbetslös-
hetstal. Arbetskraftsbrist kan i värsta fall 
innebära att företag inte kan verka fullt ut i 
kommunen.

Utbudet av arbetskraft påverkas av till-
gången på bostäder, transportmöjligheter 
och utbildningsplatser. Kommunen arbe-
tar kontinuerligt med att skapa förutsätt-
ningar för byggande, bra trafiklösningar 
och relevanta utbildningar. Under år 
2018 anställdes en näringslivsstrateg med 
uppgift att bl a arbeta med frågor som 
ökar utbudet av arbetskraft. Kommunen 
har via eget bolag ökat nybyggandet. 
Kommunen arbetar kontinuerligt med 
att skapa förutsättningar för byggande, 
bra trafiklösningar och relevanta 
utbildningar. Under år 2018 anställdes 
en näringslivsstrateg med uppgift att bl 
a arbeta med frågor som ökar utbudet 
av arbetskraft. Kommunen har via eget 
bolag ökat nybyggandet.

Kraftiga (och snabba) 
förändringar av den 
ekonomiska situatio-
nen i regionen och 
riket 

Stora förändringar i ekonomisk tillväxt och 
ränteläge förväntas påverka efterfråga och 
utbud av nya bostäder vilket bl a leder till 
färre nya invånare än prognostiserat och 
därmed minskad efterfrågan på kommunala 
tjänster.

För att kunna parera snabba förändringar 
i efterfrågan krävs det bra styrning och en 
snabbrörlig kommunal organisation. Det 
blir mycket kostsamt att bygga en för stor 
verksamhet.  

Pandemi En fortsatt, eller ny pandemi innebär stora 
påfrestningar på den kommunala organisa-
tionen så väl mänskligt som ekonomiskt.

Viktigt att dra lärdomar från den pågående 
pandemin. Lärdomarna är viktiga att ta 
med sig inför framtiden.

Verksamhetsrisk
Brist på personal Flera prognoser visar på kommande svårig-

heter när det gäller att rekrytera kompetent 
personal till flera kommunala verksamheter. 
Brist på arbetskraft kan även leda till ökade 
personalkostnader som tränger undan 
verksamhet.

Ett program för att vara en attraktiv 
arbetsgivare har arbetats fram. Ett antal 
mått följs löpande.

Ränterisk Vid en hög skuldsättning ökar risken för 
betydande kostnadsökningar vid räntehöj-
ningar.

I finanspolicy för koncernen beskrivs hur 
risker kring räntor, finansiering, valuta 
och motpart ska hanteras. Under rubriken 
räntor anges regelverket för räntebind-
ningstider. Andelen lån med ränteförfall 
mellan 0 och 1 år får vara max 60 procent. 
Per 201231 var andelen 60 procent. 
Andelen lån med ränteförfall mellan 1 
och 5 får inte överstiga 80 procent. Vid 
årsskiftet var andelen 40 procent. Andelen 
lån med ränteförfall mellan 5 och 10 år får 
inte överstiga 50 procent. Vid årsskiftet var 
andelen 0. Den genomsnittliga räntebind-
ningstiden ska vara i intervallet 0,5 till 2,5 
år. Per 20211231 var genomsnittstiden 0,9 
år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
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Händelser av väsentlig betydelse
Coronapandemin
Coranapandemin har fortsatt att påverka kom-
munens verksamhet och ekonomi under 2021. I 
Finansdepartementets senaste prognos för det eko-
nomiska läget konstateras att svensk ekonomi väntas 
växa 4,9 procent 2021. Det är en upprevidering med 
0,5 procentenheter jämfört med förra prognosen. 
BNP-nivån i Sverige är därmed tillbaka på de nivåer 
som förutspåddes före krisen. Läget när det gäller 
pandemin är fortsatt osäkert men svensk ekonomi 
har hittills återhämtat sig starkt. I år är BNP på en 
högre nivå än före pandemin. Enligt prognosen 
för 2021 drivs tillväxten framför allt av hushållens 
konsumtion, som minskade kraftigt i spåren av 
pandemin, men också av investeringar.

Kommunens verksamheter och ekonomi har 
påverkats av pandemin i olika grad. Det är svårt att få 
en heltäckande och helt rättvisande bild av effekter-
na. Den ekonomiska nettoeffekten för hela Habo 
kommun 2021 beräknas vara positiv och uppgå till ca 
4 mnkr. Överskottet är främst av bokföringsmässig 
karaktär och förklaras av att kommunen under 2021, 
enligt gällande redovisningsrekommendationer, har 
intäktsfört statliga bidrag avseende 2020. Beloppen 
och villkoren var okända vid tidpunkten för 2020 års 
bokslut. 

Tillväxt - Kärnekulla
I november 2019 vann detaljplanen för Kärnekulla 
1:4 laga kraft. På området byggs och planeras för 
upp till 800 bostäder – villor, grupphus och lägen-
heter. Till detta kommer byggnad av bl a förskola, 
grundskola och sporthall. Utvecklingen av området 

Finansieringsrisk En skuldportfölj där inte lånens förfalloda-
tum är spridda i tiden på ett bra sätt ökar 
risken för refinansieringsproblem.

I finanspolicy för koncernen beskrivs hur 
risker kring räntor, finansiering, valuta 
och motpart ska hanteras. Under rubriken 
finansiering anges regelverket för lånens 
förfallostruktur. Andelen lån med förfall 
inom 12 månader får inte överstiga 60 
procent. Vid årsskiftet var andelen 20 
procent. Lånens genomsnittliga återstående 
löptid ska vara minst 2,5 år. Här finns en 
avvikelse – genomsnittstiden är 1,8 år.

Cyberattacker Det finns ökad global hotbild när det gäller 
cyberattacker i form av exempelvis intrång 
och ransomware. Förekomsten av ”lyckade” 
attacker har det senaste året eskalerat mar-
kant, då ett antal stora incidenter har lett till 
att hela verksamheters IT-system blivit mer 
eller mindre obrukbara under långa perioder.
En attack mot Habo kommun skulle kunna 
få mycket allvarliga följder, där det i värsta 
fall skulle kunna uppstå fara för liv.

IT-enheten bedriver ett systematiskt 
IT-säkerhetsarbete, där det bland annat 
livscykelhantering av befintliga system och 
hårdvara ingår, vilket exempelvis inbegriper 
löpande uppdateringar och åldersutbyten. 
Enheten jobbar också mer strategiskt, 
genom stöd vid upphandlingar, vilket 
lägger grunden för säkrare IT-system. Det 
genomförs även dialogmöten med förvalt-
ningarna för att på så vis skapa ett djupare 
samarbete där erfarenheter och kompetens 
runt informationssäkerhet utbyts.

Utöver detta så ska respektive förvaltning 
upprätthålla aktuella kontinuitetsplaner för 
att kunna vara förberedda vid eventuella 
driftstörningar.

Förutom det så utbildas alla nyanställda i 
informationssäkerhet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer forts.
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kommer att påverka kommunen under många år 
framöver. En nybyggnad av 800 bostäder beräknas 
innebära mellan 1 200 och 2 000 nya invånare. 
Under året har arbetet med att anlägga infrastruktur 
för området fortsatt.. Antalet nya invånare bestäms 
till stor del av vilken typ av bostäder som byggs. 
Investeringsutgifterna för att bygga förskola, skola 
och sporthall har i budgeten för 2022-2024 beräknats 
till ca 250 mnkr. Dessa investeringar genomförs för 
att täcka behov i hela kommunen. Utöver investe-
ringar i byggnader tillkommer investeringar i främst 
vatten- och avlopp och gator. För bolagskoncernen 
innebär exploateringen av Kärnekulla investeringar 
i elnät, fjärrvärmenät och fibernät. Utöver utgifter 
för investeringar tillkommer löpande verksamhets-
kostnader. Årskostnaden per barn i förskola är ca 
172 tkr och per barn i grundskola/fritidshem är 
årskostnaden ca 147 tkr. Marginalintäkten för en ny 
invånare i form av skatter och utjämning bestäms 
av ålder och inkomst. Den enskildes inkomst har 
en marginell påverkan på kommunens inkomst. För 
utjämningsåret 2022 ökar kommunens intäkt med 
152 tkr för ett barn i åldern 1-5 år. Om en person 
i åldersintervallet 19-64 år med en inkomst på 500 
tkr flyttar in i kommunen ökar intäkten med 30 
tkr. Bolagskoncernens investeringar innebär ökade 
framtida intäkter i näten.

Styrning och uppföljning av den  
kommunala verksamheten
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet 
i Habo kommun. Här finns de 35 demokratiskt 
folkvalda politikerna. Kommunfullmäktige fastställer 
kommunövergripande visioner, planer och mål för 
den kommunala koncernen. I det årliga budgetbeslutet 
bestäms konkreta mål för god ekonomisk hushållning 
och ekonomiska ramar för kommande år. Kommun-
fullmäktige fattar beslut om frågor av principiell art, 
lägger fast reglementen, bolagsordningar och ägardi-
rektiv. Fullmäktige tillsätter ledamöter i kommunsty-
relsen och nämnder samt föreslår styrelseledamöter 
till de kommunala bolagen. Det är fullmäktige som 
godkänner delårsrapporter och årsredovisning samt 
beslutar om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 
inom kommunens nämndsorganisation.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
verkställighet, uppföljning och utvärdering. Här ingår 
ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv 
och ekonomi för styrning och kontroll av hela den 
kommunala koncernen. Kommunstyrelsen rapporte-
rar till kommunfullmäktige. 

Nämnder och bolagsstyrelse
Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respek-
tive verksamheter utvecklas, följer lagar och riktlinjer 
samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag 
verkställs och mål uppnås. Det är nämnder och 
styrelse som utvecklar strategier, mål och indikatorer 
i förhållande till fullmäktiges  visioner och mål.

Fokusområden för samhällsutveckling
Kommunfullmäktige har valt att prioritera tre 
områden som är särskilt viktiga att arbeta med inom 
ramen för kommunens roll som samhällsutvecklare. 
Det pågår inom respektive område ett flertal olika 
aktiviteter som bidragit till en god resultatutveckling. 

Starkt lokalt näringsliv
Ett framgångsrikt näringslivsklimat bygger på en bra 
samverkan mellan kommun och näringsliv. På så vis 
kan förutsättningar ges för tillväxt, attraktion och 
arbetstillfällen och det ger också en viktig bas för 
välfärdstjänster. Aktiviteter som är prioriterade inom 
fokusområdet är 

 ●  Inspirationsseminarium för näringslivet kring 
offentlig upphandling har genomförts med ett 
gott gensvar. 

 ●  Utbildning kring klarspråk har genomförts för 
handläggare som arbetar med myndighetsut-
övning, med målsättningen att kommunens 
kommunikation i myndighetsärenden är tydlig 
och trevlig. 

 ●  Skapa nya mötesformer mellan skola och 
näringslivet för att skapa intresse och kunskap 
hos eleverna beträffande de möjligheter som 
finns hos näringslivet i Habo.

 ●  Dialogmöten med alla förvaltningar kring 
enkätsvaren i svenskt näringslivs företagsranking 
samt kring näringslivsstrategin.

 ●  Workshop med näringsliv, politik och tjänstemän 
för att konkretisera Habos erbjudande till företag 
– Varför Habo. 

Habo kommun placerade sig i 2021 års mätning som 
nummer ett (1) i länet samt nummer 12 i landet i 
svenskt näringslivs ranking angående företagsklima-
tet.  

Bostäder för hela livet
I underlaget till beslut om bostäder för hela livet 
framgår att området har prioriterats för att skapa 
en större variation i bostadsbeståndet. Kommunens 
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inriktning är att kunna erbjuda bostäder till de som 
redan bor och vill kunna bo kvar men också kunna 
erbjuda boende till nya invånare. Det ska finnas 
boende i kommunen för hela livets olika skeden t. 
ex. som barn, som singel, som samboende/gift, som 
förälder, senior eller som omsorgstagare. 

Fokusområdet är det övergripande samlingsprojek-
tet/samhällsparaplyet för att hantera bostadsförsörj-
ningen och första steget i arbetet har varit att ta fram 
nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Arbetet med att 
ta fram ett konkret handlingsprogram har påbörjats. 
Samtidigt pågår, alternativ kommer att starta i närtid, 
många projekt nybyggnation av lägenheter i Habo 
tätort.

Psykisk hälsa
I Habo beror en högre andel av sjukskrivningarna på 
psykisk ohälsa än vad som kan förväntas. Det finns 
ett behov av att stärka folkhälsan och att nå utsatta 
grupper och individer på ett bra sätt. Projektet bör 
bidra till att psykisk hälsa uppmärksammas på skolor, 
arbetsplatser inom kultur- och fritidsarbetet samt 
på olika mötesplatser i alla dess former. Prioriterade 
områden är 

 ● Äldres psykosociala hälsa

 ●  Våld i nära relationer

 ●  Meningsfull fritid

 ●  Tidiga samordnade insatser

 ●  Social hållbarhet

Det finns en handlingsplan framme för vilka insatser 
som ska genomföras inom respektive prioriterat 
område och många aktiviteter pågår i samarbete med 
externa aktörer som föreningar och Region. Pandemin 
har ställt till det för många aktiviteter men så fort den 
släpper sitt grepp är de redo att starta.  

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att samtliga tre områden 
inom ramen för samhällsutveckling utvecklas i 
enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Fokusområden för  
verksamhetsutveckling
Kommunfullmäktige har beslutat om tre verksam-
hetsutvecklingsmål – Mod och innovation för effektiv 
resurshantering, Enkel och tillgänglig service och 
Attraktiv arbetsgivare. Detta är tre områden som 
kommunfullmäktige har prioriterat som särskilt viktiga 
att arbeta med under innevarande mandatperiod. 
Nämnderna har med utgångspunkt från de prioritera-
de områdena arbetat fram konkreta mål som följs upp 
och bl a rapporteras i delårsbokslutet. Den rapporte-
ring som sker är i huvudsak inriktad på avvikelser.

Enkel och tillgänglig service
Fokusområdet Enkel och tillgänglig service är 
centralt i kommunens verksamhet. Kommunme-
dlemmarna ska på ett enkelt sätt kunna ta del av 
kommunens service. De kommunala verksamheterna 
ska hålla en hög servicenivå vilket skapar förut-
sättningar för nöjda kommunmedlemmar och hög 
attraktivitet. För att utveckla området krävs ofta att 
nya verksamhetsstöd används.

Mod och innovation för effektiv resurs-
hantering
Fokusområdet Mod och innovation för effektiv 
resurshantering handlar om att utnyttja de egna 
resurserna på bästa sätt och ta tillvara utveckling 
som sker inom olika verksamhetsområden. Orga-
nisationen ska t ex våga använda ny teknik för att 
skapa en bättre verksamhet med samma eller mindre 
resursåtgång. 

Attraktiv arbetsgivare
Redan idag är det svårt att rekrytera personal inom 
vissa områden. De flesta prognoser visar att behålla 
och rekrytera personal kommer att bli en ännu större 
utmaning de närmaste åren. Det är viktigt med 
kompetensförsörjning för att kunna erbjuda kom-
munmedlemmarna bästa möjliga service. 

Uppföljning under 2021
I tabellen nedan beskrivs i vilken grad nämndernas 
mål har uppfyllts med hjälp av en färg- och siffer-
skala. Grönt (bedömning 5-6) innebär att måluppfyl-
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lelsen är godkänd. Gul markering (bedömning 3-4) 
innebär att måluppfyllelsen minskar men är på en 
godkänd nivå eller ökar men inte riktigt når godkänd 
nivå. Med rött (bedömning 1-2) avses att måluppfyl-
lelsen är underkänd med utgångspunkt från mål.  

Räddningstjänsten har under år 2020 och 2021 
fokuserat på arbetet med verksamhetsutvecklingsmå-
let ”Öka förmågan att behålla och rekrytera operativ 
personal” kopplat till fokusområdet Attraktiv arbets-
givare. Verksamhetens utvecklingsarbete kopplat till 
fokusområde Enkel och tillgänglig service samt Mod 
och Innovation för effektiv resurshantering, kommer 
att genomföras senare under mandatperioden.

Barn- och utbildningsnämnden bedömde 2020 att 
verksamhetsutvecklingsmål inom fokusområdet En-
kel och tillgänglig service inte nådde godkänd nivå. 
Orsaken till avvikelsen förklarades av att det sakna-
des en bra struktur för information och kommunika-
tion såväl inom förvaltningen som till målgrupperna 
elever och vårdnadshavare. Arbetet med att ta fram 
en informations-  och kommunikationsplan har givits 
hör prioritet och under 2021 har en plan tagits fram 
för hela barn- och utbildningsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen bedömer att målen för samtliga 
tre verksamhetsutvecklingsområden nås.

Kritiska kvalitetsfaktorer
Med kritiska kvalitetsfaktorer avses faktorer som är 
väsentliga för att verksamheten ska bedrivas i enlig-
het med grunduppdraget. Kritiska kvalitetsfaktorer 
följs upp i fyra perspektiv; målgrupp, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi. 

Målgruppsperspektiv
I målgruppsperspektivet är kvalitet och effektivitet 
med utgångspunkt från kommunmedlemmarna i 
fokus. Det handlar om att t ex leverera goda presta-
tioner, bemötande, rättssäkerhet, trygghet och korta 
väntetider.

Verksamhetsperspektiv
Verksamhetsperspektivet handlar om kvalitet och 
effektivitet i verksamhetsprocesserna. Det kan vara 
ledtider, felminimering, samverkan, ändamålsenlig-
het, system och metoder.

Medarbetarperspektiv
I medarbetarperspektivet är kvalitet och effektivitet 
med utgångspunkt från kompetens, medarbetarskap, 
ledarskap och arbetsmiljö centralt. 

Ekonomiperspektiv
Ekonomiperspektivet sätter kvalitet och effektivitet 
med utgångspunkt från god ekonomisk hushållning 
i centrum. Exempel på faktorer är rätt kostnadsnivå 
och god produktivitet.

Uppföljning under år 2021
Grönt (bedömning 5-6) innebär godkänt med 
utgångspunkt från kvalitet. Gul markering (bedöm-
ning 3-4) innebär att kvaliteten minskar men är på en 
godkänd nivå eller ökar men inte riktigt når godkänd 
nivå. Med rött (bedömning 1-2) avses att kvaliteten 
är underkänd med utgångspunkt från krav.

Förvaltning Enkel o Tillgänglig 
Service

Mod och 
 innovation

Attraktiv  
arbetsgivare

Kommunstyrelsen (klf*) 4 4 4
Kommunstyrelsen (rtj*) Ej aktuellt under 2021 Ej aktuellt under 2021 5

Kommunstyrelsen (tk*) 4 5 3
Barn- och utbildningsnämnden 3 4 4
Socialnämnden 4 4 4
Fritid och Kulturnämnden 4 4 4
Byggnadsnämnden 4 4 5
Miljönämnden 5 5 6

* klf  – kommunledningsförvaltningen, rtj- räddningstjänsten, tk – tekniska förvaltningen
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Förvaltning Målgrupp Verksamhet Medarbetare Ekonomi
Kommunstyrelsen (klf*) 5 5 4 6
Kommunstyrelsen (rtj*) 5 5 6 5
Kommunstyrelsen (tk*) 4 3 5 4
Barn- och utbildningsnämnden 5 4 4 4
Socialnämnden 5 4 4 4
Fritid och Kulturnämnden 4 4 4 6
Byggnadsnämnden 5 5 5 5
Miljönämnden 5 5 6 6

* klf  – kommunledningsförvaltningen, rtj- räddningstjänsten, tk – tekniska förvaltningen

I tabellen redogörs för i vilken grad kommunens nämnder når kritiska kvalitetsfaktorer.

För 2021 har alla nämnder bedömt att de kritiska 
kvalitetsfaktorerna är minst på en godkänd nivå. Det 
är en förbättring sedan 2020 då barn- och utbild-
ningsnämnden bedömde att ekonomiperspektivet inte 
nådde godkänd nivå. Nämnden har under 2021 infört 
en ny modell för att fördela de ekonomiska resurserna 
inom förvaltningen. Tidigare har det saknats en bra 
modell för enkel och ändamålsenlig ekonomistyrning. 
För 2021 redovisar samtliga verksamheter en ekonomi 
i balans. 

Socialnämnden bedömde att verksamhets- och 
medarbetarperspektiven var underkända 2020. För 
verksamhetsperspektivet bedömdes kvalitetskraven 
inte nås på grund av de höga sjukfrånvarotalen. Den 
höga korttidssjukfrånvaron var en effekt av corona-
pandemin och kraven på att inte vara på arbetsplatsen 
med ens mycket lindriga förkylningssymptom. Från 
2020 till 2021 har korttidssjukfrånvaron minskat 
från 6,9 procent till 5,9 procent. Under slutet av året 
var en stor del av korttidsfrånvaron beroende på 
hushållskarantän. För 2020 bedömdes inte kvalitets-
kraven för medarbetarperspektivet nås på grund av 
ökad arbetsmängd på grund av hög korttidsfrånvaro. 
Situationen har förbättrats under 2021 vilket också har 
bekräftats av ett högt resultat i den medarbetarenkät 
som genomförts under året. I enkäten nådde social-
förvaltningen 4,1 på en femgradig skala.

Kommunstyrelsens bedömning
Kommunstyrelsen bedömer med utgångspunkt från 
redovisade kritiska kvalitetsfaktorer att nämndernas 
grunduppdrag i stort sett fullföljs på ett tillfredsstäl-
lande sätt.

Kommunens modell för uppföljning
Verksamhetsutvecklingsmålen och kritiska kvalitets-
faktorer följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 
Under innevarande år sker uppföljning i form av 
dialogmöten mellan representanter för kommunsty-
relsen (budgetberedningen) och respektive nämnd 
och förvaltningsledning i april, augusti och oktober. 
Utöver detta sker uppföljning inom respektive nämnd 
och förvaltning.
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God ekonomisk hushållning och ekono-
misk ställning
God ekonomisk hushållning
Enligt God ekonomisk hushållning, som regleras i 
kommunallagen, ska kommunal verksamhet drivas 
så att kostnaderna för verksamheten inte skjuts på 
kommande generationer. Kommunfullmäktige har 
beslutat om fyra finansiella mål för God ekonomisk 
hushållning.

1. För år 2021 ska resultatet vara minst 2 procent i 
förhållande till skatter och bidrag

2. För åren 2021 till 2023 ska skattefinansierings-
graden exklusive VA varje år vara minst 87 
procent räknat som rullande femårsmedelvärde

3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelse för 
pensioner innan 1998 ska inte understiga 36 
procent något av åren 2021 – 2023

4. Nämndernas samlade budgetutfall ska inte något 
av åren 2020-2022 överstiga budgeten 

Årets resultat (1)
Resultatet för år 2021 är 96,0 mnkr vilket motsvarar 
11,9 procent av skatter och generella statsbidrag. 
Det innebär att mål 1 nås. Om jämförelsestörande 
poster exkluderas blir resultatet 70,7 mnkr vilket 
innebär att målet nås.

Det ekonomiska resultatet för 2021 innehåller stora 
jämförelsestörande poster på 25,3 mnkr. Den största 
posten avser gatukostnadsersättningar på Kärnekulla 
och Bränninge med 25,8 mnkr. I övrigt redovisas re-

avinster i samband med försäljning av mark med 4,8 
mnkr, nedskrivningar av fastigheter med 5,0 mnkr 
och övrigt med 0,2 mnkr. Den viktigaste förklaringen 
till överskottet på 70,7 mnkr är intäkter i form av 
skatter och generella statsbidrag. De översteg budget 
med 21,6 mnkr och ökade med 43 mnkr jämfört med 
föregående år. För kostnadsposter som redovisas 
centralt är budgetöverskottet 7,4 mnkr. Till exempel 
visar förändringen av semesterlöneskulden ett plus 
på 1,4 mnkr jämfört med budget och posten för 
nya avskrivningskostnader visar ett budgetöverskott 
på 2,1 mnkr. Nämnder och styrelse redovisar ett bud-
getöverskott på drygt 23 mnkr om jämförelsestöran-
de poster exkluderas. Det största överskottet, ca 15 
mnkr, redovisas av barn- och utbildningsnämnden. 
Överskottet motsvarar ca 3 procent av budgeten.

Skattefinansieringsgraden (2)
Årets nettoinvesteringsutgifter är 114,2 mnkr. Om 
vatten- och avloppsverksamheten (VA) exkluderas 
stannar utgifterna på 81,3 mnkr. Årets resultat är 95,1 
mnkr (exklusive VA) och avskrivningarna 44,1 mnkr 
(exklusive VA). Det rullande femårsmedelvärdet blir 
124 procent. Det innebär att mål 2 uppfylls. Om 
jämförelsestörande poster exkluderas blir resultatet 
118 procent vilket även det innebär att målet nås.

Det är första gången under de senaste fem åren som 
det rullande fem årsmedelvärdet för skattefinansie-
ringsgraden exklusive VA överstiger 100 procent. 
För år 2021 är skattefinansieringsgraden 132 procent 
om jämförelsestörande poster exkluderas. Det höga 
värdet förklaras av en kombination av högt resultat 
och lägre investeringsnivå än budgeterat.
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Soliditeten (3)
Soliditeten för Habo kommun är 46,3 procent per 
2021-12-31 och mål 3 nås. Om jämförelsestörande 
poster exkluderas blir soliditeten 43,9 procent vilket 
innebär att målet nås.

Soliditeten har de senaste fem åren ökat från 36 
procent till 46 procent. Måttet som visar soliditeten 
inklusive pensionsåtagandena innan 1998 har ökat 
från 15 procent till 31 procent. Den starka soliditets-
utvecklingen förklaras huvudsakligen av femårspe-
riodens goda resultat. Det egna kapitalet har under 
perioden ökat med 197 mnkr (66 %), från 300 mnkr 
till 497 mnkr. Balansomslutningen har ökat med 323 
mnkr (43 %) och är nu 1 072 mnkr. Pensionsåtagand-
en innan 1998 har sjunkit med 22 mnkr, från 190 
mnkr till 168 mnkr de senaste fem åren.

Budgetföljsamhet (4)
Nämndernas samlade budgetöverskott är ca 49 
mnkr för år 2021. Mål 4 om budgetföljsamhet har 
nåtts. Om jämförelsestörande poster exkluderas blir 
budgetöverskottet för nämnderna ca 23 mnkr vilket 
även det innebär att målet nås. 

Med undantag för några mindre avvikelser redovisar 
samtliga nämnder budgetöverskott. I årets överskott 
finns jämförelsestörande poster på ca 26 mnkr men även 
om dessa poster exkluderas redovisas ett budgetöver-
skott. Nämnderna i Habo kommun har på aggregerad 
nivå historiskt visat en hög budgetföljsamhet. Under 
den senaste femårsperioden nås målet samtliga år. 
Under avsnittet ”Driftredovisning” nedan redogörs mer 
detaljerat för nämndernas ekonomiska resultat.   

Sammanfattning (5)
Sammanfattningsvis konstateras att samtliga 
fullmäktiges fyra finansiella mål om God ekono-
misk hushållning har uppnåtts år 2021.

Övrigt om kommunens finansiella  
situation
Kommunkoncernens resultat är 105 mnkr. Resultat 
före skatt är 106 mnkr. Bolagskoncernens nettoom-
sättning var 163 mnkr 2021 vilket är en ökning med 
35 mnkr sedan 2020. Resultatet efter finansnetto blev 
12 mnkr. Moderföretaget i koncernen Habo Energi 
AB ökade omsättningen med 29 mnkr till 85 mnkr  
2021. Det är omsättningen för elhandel som visar en 
betydande ökning sedan förra året. I slutet av 2021 
ökade elpriset dramatiskt samtidigt som volymerna 
steg. Ökningarna täcktes inte fullt ut av säkringar. 
Anslutningsavgifterna för bredband blev betydligt 
lägre än föregående år och budget. Resultatet efter 
finansiella poster sjönk från 1,7 mnkr år 2020 till 
minus 3,9 mnkr år 2021. Bolagets fjärrvärmeverksam-
het redovisar i likhet med 2020 ett negativt resultat. 

Habo Kraft AB:s omsättning var 37,5 mnkr år 2019. 
Resultatet efter finansiella poster blev 5,2 mnkr. Det 
är 0,9 mnkr lägre än för 2018. Antal kunder i elnätet 
och energiförbrukningen har ökat marginellt under 
räkenskapsåret. Antalet kunder som producerar solel 
har ökat och vid årsskiftet fanns det 73 (44) st. Habo 
Bostäder AB:s omsättning ökade år 2019 med 2,3 
mnkr till 45.9 mnkr. Resultatet efter finansiella poster 
blev 5,0 mnkr vilket är en fördubbling jämfört med 
föregående år. Resultatförbättringen har flera orsaker, 
bl a minskade hyresförluster, effektiviserad förvaltning 
och förbättrad styrning av reparations- och under-
hållsarbeten.
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Kostnadsutveckling
Utvecklingen av skatter- och bidragsintäkter bör 
ställas i relation till verksamhetens kostnader. I 
diagrammet nedan visas utfallet för de senaste fem 
åren. 

Kvoten mellan nettokostnaderna och skatter och 
bidrag bör ur ekonomisk synpunkt vara låg. Sedan 
år 2016 har kvoten sjunkit från 96,3 procent till 
87,4 procent. Den mycket stora nedgången för 
2021 förklaras av rörelsefrämmande poster på ca 
26 mnkr. Om dessa poster exkluderas blir kvoten 
90,5 procent. Den stora nedgången för år 2020 
förklaras av de tillfälliga statliga stöden på grund av 
coronapandemin. De låga nivåerna för åren 2020 och 
2021 beräknas inte fortsätta. Istället är risken stor 
för att kvoten kommer att krympa relativt kraftigt de 
närmaste åren.  Överskottet används för att finansie-
ra investeringar.

För vissa kommunala verksamheter varierar 

kostnaden beroende på strukturella faktorer. Det 
handlar t ex om åldersstruktur, invånarnas sociala 
bakgrund och elevernas programval i gymnasiet. 
För att utjämna strukturella kostnadsskillnader finns 
det ett kostnadsutjämningssystem mellan Sveriges 
kommuner. 

Standardkostnaden är den beräknade teoretiska 
kostnaden som motiveras av kommunens struktur. 
Den kan också beskrivas som den kostnad kommu-
nen skulle ha haft om verksamheten bedrevs till en 
genomsnittlig avgifts-, ambitions-, och effektivitets-
nivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna 
enligt kostnadsutjämningssystemet. Vid kostnadsjäm-
förelser mellan kommuner är det lämpligt att jämföra 
skillnader mellan kommunens verkliga kostnad och 
den beräknade standardkostnaden för verksamheten. 
En negativ avvikelse innebär att kommunen har en 
kostnadsnivå som är lägre än vad strukturen motive-
rar. 

Enligt tabell v är kostnaderna för Habo kommun 
högre för förskola, äldreomsorg och LSS (insatser 
enligt Lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade) än vad som kan förväntas med hänsyn till 
strukturella faktorer. Kostnaderna är lägre än vad 
som kan förväntas för grundskola och gymnasieskola 
och marginellt lägre för individ-  och familjeomsorg. 
Kostnadsavvikelsen för äldreomsorg har sjunkit från 
över 50 procent år 2014 till 17 procent 2020. År 2014 
hade Habo kommun landets högsta nettokostnads-
avvikelse för äldreomsorg. I tabellen nedan redogörs 
för hur nettokostnadsavvikelsen har förändrats under 
perioden 2016 till 2020.

Nettokostnadsavvikelse 2016 2017 2018 2019 2020
 Nettokostnadsavvikelse fritidshem inkl. öppen 
verksamhet, (%)

6,8 11,1 0,7 -2,4 0,8

 Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%)

0,2 5,4 8,3 6,5  13,7

 Nettokostnadsavvikelse grundskola F-9, (%) -7,7 -5,4 -3,5 -6,1 -6,4
 Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -1,5 -2,3 -4,2 -5,8 -6,9
 Nettokostnadsavvikelse individ- och familjeom-
sorg, (%)

-1,8 5,8 -12,7 -2,9      -1,6

 Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) 8,8 9,8 14,6 17,4 17,1
 Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 43,5 43,6     24,8 20,0 16,8
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Investeringar
År 2021 uppgår bruttoinvesteringsutgifterna till 
144,3 mnkr vilket är 50,2 mnkr högre än år 2020. Ca 
61 mnkr av investeringarna har skett inom ramen för 
den affärsdrivande verksamheten. En mycket stor 
andel av investeringarna, 53,5 mnkr är knutna till 
utvecklingen av området Kärnekulla. 

Investeringsutgifterna har varit 86 mnkr brutto per 
år i genomsnitt under perioden 2017-2021. Årets 
nettoinvesteringsutgifter uppgår till 114,2 mnkr. De 
senaste två åren har tillsammans med år 2016 varit 
de år med i särklass högst investeringsnivå. I början 
av 2000-talet låg de årliga investeringsnivåerna på 
mellan 30 och 40 mnkr. Investeringsnivån för 2022 
beräknas bli väsentligt högre än för 2021. En mer 
utförlig redogörelse för investeringar finns i stycket 
investeringsredovisning 2021.

Investeringsutgifterna i bolagskoncernen uppgick till 
229 mnkr under år 2020. Det är 100 mnkr mer än 
2020 och  väsentligt högre än genomsnittet för de 
senaste fem åren.

Resultatutjämningsreserv (RUR)
Det görs inte någon avsättning eller uttag från 
resultatutjämningsreserven för år 2021. 

Soliditet
En organisations soliditet visar betalningsförmågan 
på lång sikt. Måttet visar hur stor del av organisa-
tionens tillgångar som finansieras med egna medel. 
I kommunal redovisning redovisas ofta två solidi-
tetsmått, dels ett mått där pensionsförpliktelserna 
innan 1998 redovisas som en skuld och ett mått där 
förpliktelserna redovisas inom linjen.

Soliditeten i kommunkoncernen exklusive pensionså-
taganden innan 1998 var 34 procent per 2021-12-31. 
Motsvarande soliditet inklusive pensionsåtagandena 
var 33 procent per 2020-12-31. Det är en förbättring 
med tre procentenheter på fem år. Den förbättrade 
soliditeten förklaras huvudsakligen av goda resultat 
inom såväl kommunen som de kommunala bolagen.

Låneskuld och finansnetto
Den långfristiga externa låneskulden har varit 
oförändrad 275 mnkr sedan år 2017. Låneskulden 
var som högst 2015 då den uppgick till 330 mnkr. 
Kommunens nettoskuld var vid utgången av år 2021 
141 mnkr exklusive pensionsåtaganden innan 1998 
men inklusive pensionsavsättningen för pensioner 
efter 1998. Det är en minskning med nästan 65 mnkr 
sedan år 2017. Minskningen har skett samtidigt som 
kommunen har investerat för 409 mnkr.

Kommunkoncernens externa långfristiga skuld 
uppgår till 785 mnkr vilket är en ökning med 157 
mnkr sedan 2017-12-31. 

Kommunens finansnetto är skillnaden mellan 
finansiella intäkter och finansiella kostnader. Årets 
finansnetto blev 3,3 mnkr vilket är  2,4 mnkr mer 
än föregående år. Ökningen förklaras av att det i 
resultatet för 2021 ingår aktieutdelning från Habo 
Energi AB med 2 mnkr och att kostnadsräntorna har 
minskat med 0,4 mnkr. Den genomsnittliga lånerän-
tan var 0,20 procent. Föregående år var genomsnitts-
räntan 0,33 procent. Per 31 december 2021 var 47 
procent av kommunens långfristiga låneskuld fast.

Det finansiella nettot i kommunkoncernen var -4,1 
mnkr (-3,2 mnkr). Den genomsnittliga låneräntan 
i koncernen var 0,60 procent för år 2021 och 0,65 
procent för år 2020.
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För åren 2017 till 2021 har finansnettona varit positi-
va i Habo kommun. På koncernnivå Habo kommun 
är finansnettot negativt. År 2020 var det minus 5,0 
mnkr och år 2021 minus 4,6 mnkr. Under år 2021 
har utdelning erhållits från Kommuninvest med 0,3 
mnkr. Utdelningen för år 2020 var 0,6 mnkr. 

Pensionsåtaganden
Pensionsåtagandena redovisas enligt den så kallade 
blandmodellen i överensstämmelse med lagen om 
kommunal redovisning och bokföring. Modellen 
innebär att pensionsrätter intjänade innan 1998 tas 
upp som en ansvarsförbindelse. Utbetalningarna 
från dessa pensionsrätter redovisas som en kostnad. 
Pensionsrätter intjänade från 1998 tas upp som en 
avsättning. Förändringen av avsättningen liksom 
utbetalningar från dessa pensionsrätter redovisas 
som en kostnad. 

Ansvarsförbindelsen uppgår vid utgången av 2021 
till 169,5 mnkr inkl. löneskatt. Det är en minskning 
med 1,4 mnkr jämfört med 2020. Pensionsmedlen 
återlånas.

Balanskravsresultat
Årets balanskravsresultat är 95,8 mnkr efter justering 
av samtliga realisationsvinster.

Pensionskostnader
2020 2021

Löpande utbetalningar (mnkr) 30,9 32,9
Avsättning (mnkr) 2,7 5,0
Löneskatt (mnkr) 6,9 9,6
Summa 40,5 47,5

Balanskravsresultat mnkr
Årets resultat enligt resultaträkningen 96,0 
Samtliga realisationsvinster (-) - 0,2
Realisationsvinster enligt undantag (+) -
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper(-/+) -
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper(+/-)

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 95,8
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv (-) -
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (+) -
Balanskravsresultat 95,8
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Väsentliga personalförhållanden 2021
Statistikförklaring
Merparten av statistiken bygger på information som finns i kommunens beslutsstödsystem, Hypergene. I 
föregående års Väsentliga personalförhållanden bygger merparten av statistiken på information som finns 
i kommunens personalsystem, Personec P. Hypergene och Personec P hanterar anställningar som avslutas/
påbörjas vid ett månadsskifte olika, därav kan skillnader uppstå om jämförelser görs mellan systemen. För att 
få jämförande statistik med 2019 och 2020 har även uppgifter för dessa år inhämtats från Hypergene i årets 
Väsentliga personalförhållanden.

Personalstatistik
Den 31 december 2021 var 987 månadsanställda i Habo kommun. Av dem är 882 tillsvidareanställningar, vilket 
motsvarar 843 årsarbetare. Övriga anställningar, 105 st., utgörs av allmän visstidsanställning (AVA), vikariat, 
obehörig enligt skollagen och övrigt. I kateSgorin övrigt återfinns bl.a. de anställda som är över 67 år och 
medarbetare som har en provanställning. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har minskat med 3 jämfört 
med föregående år. 

 2019 2020 2021
Tillsvidareanställda 859 885 882
Provanställning 0 0 4
Tidsbegränsade enl Skollagen (obehöriga) 51 36 27
Vikariat 28 24 33
Allmän visstidsanställning (AVA) 22 26 26
Övrigt 18 22 15
Totalt antal anställda 978 993 987

Tabell 1. Antal anställda per anställningsform
Urval: tillsvidareanställda och visstidsanställda

Könsfördelning
I Habo kommun är andelen kvinnliga tillsvidareanställda 80% vilket motsvarar föregående års nivå. Inom 
barn- och utbildning och vård- och omsorg finns en överrepresentation av kvinnor 82% respektive 89%. De 
förvaltningar som har en överrepresentation av män är fritid- och kultur 60% liksom räddningstjänsten 100%.  

 2019 2020 2021
Kvinnor 699 709 702
Män 160 176 180
Totalt 859 885 882

Tabell 2. Antal tillsvidareanställda födelat på kön
Urval: tillsvidareanställda
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Åldersfördelning
Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda är 45 år.

Förvaltning 2019 2020 2021
Barn- och utbildningsförvaltningen 43 44 44
Fritid- och kulturförvaltningen 50 51 49
Kommunledningsförvaltningen 49 48 48
Miljöförvaltningen 42 42 46
Räddningstjänsten 54 43 43
Socialförvaltningen 45 45 45
Tekniska förvaltningen 46 46 46
Totalt 45 45 45

Tabell 3. Medelålder per förvaltning  
Urval: tillsvidareanställda

Heltid som norm
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och  Kommunal har träffat en överenskommelse att heltid ska vara 
norm vid nyanställningar och att fler ska arbeta heltid. Våren 2018 inledde Habo kommun sitt arbete med heltid 
som norm och då inom socialförvaltningen. Syftet med projektet är att öka andelen heltidsanställda i kommu-
nen. Sedan 1 januari 2019 utannonseras alla vakanta tjänster som heltider inom Kommunals avtalsområde inom 
socialförvaltningen. Redan anställd personal kan önska ökad sysselsättningsgrad till 80%, 90% eller 100%.

Under 2020 påbörjades arbetet med heltid som norm inom övriga förvaltningar och sedan1 april 2020 utan-
nonseras alla vakanta tjänster som heltider inom Kommunals avtalsområde. Utmaningen är att införa heltid i 
verksamheter som inte själva kan ta hand om den extra tid som uppstår när fler arbetar mer. I de fall den egna 
verksamheten inte kan ta hand om den extra tid som uppstår och s.k. resurspass inte kan tillämpas skapas 
kombinationstjänster. De kombinationstjänster som skapas avser heltid. För närvarande är tre medarbetare 
anställda på kombinationstjänster och då i kombinationen servicegrupp inom hemtjänsten och köksbiträde, 
lokalvård och vaktmästeri samt lokalvård och köksbiträde.

I heltidsprojektet finns det tre nyckeltal som följs: andel heltidsanställda, andel heltidsarbetande och genom-
snittlig sysselsättningsgrad.

Tabell 4. Antal anställda och heltidsanställda per förvaltning 
Urval: tillsvidareanställda

Förvaltning                                                         Antal anställda                                Heltidsanställda, %
2019 2020 2021 2019 2020 2021

Barn- och utbildningsförvaltningen 416 426 425 89% 87% 88%
Fritid- och kulturförvaltningen 18 20 20 78% 70% 85%
Kommunledningsförvaltningen 34 38 40 97% 95% 93%
Miljöförvaltningen 10 11 10 100% 100% 100%
Räddningstjänsten 3 2 3 100% 100% 100%
Socialförvaltningen 268 272 268 57% 63% 69%
Tekniska förvaltningen 110 116 116 69% 69% 76%
Totalt 859 885 882 77% 77% 81%

Inom socialförvaltningen, som är den förvaltning som arbetat längst med heltid som norm, är andelen 
heltidsanställda 69% en ökning med 22 procentenheter sedan 2018. Inom kommunen som helhet är andelen 
heltidsanställda 81% en ökning med 9 procentenheter sedan 2018.   
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 2019 2020 2021
Total sjukfrånvarotid 6,2% 8,1% 8,3%
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 44,0% 34,3% 38,8%
Sjukfrånvaro, kvinnor 6,9% 8,8% 9,0%
Sjukfrånvaro, män 3,4% 5,4% 5,6%
Sjukfrånvaro, – 29 år 4,1% 6,1% 6,4%
Sjukfrånvaro, 30-49 år 6,2% 7,5% 8,0%
Sjukfrånvaro, 50 - 7,0% 9,8% 9,5%

Tabell 5. Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro 
Urval: urvalet är gjort på SKRs rekommendationer, tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade.

Tabell 6. Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Urval: urvalet är gjort på SKRs rekommendationer, tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade.

Förvaltning 2019 2020 2021
Barn- och utbildningsförvaltningen 5,1% 6,6% 6,8%
Fritid- och kulturförvaltningen 2,7% 6,4% 8,1%
Kommunledningsförvaltningen 1,5% 4,2% 3,0%
Miljöförvaltningen 11,3% 11,1% 9,4%
Räddningstjänsten 0,0% 0,0% 0,3%
Socialförvaltningen 8,3% 10,1% 10,2%
Tekniska förvaltningen 7,3% 10,5% 10,9%
Totalt 6,2% 8,1% 8,3%

Arbetat tid
Övertid och mertid
Övertid och mertid ökade från 12 519 timmar till 13 952 timmar mellan åren 2020 och 2021. Mycket av ökning-
en kan förklaras av Covid-19 och den brist på personal som pandemin periodvis fört med sig.

Andel frånvaro som täcks av timvikarier
År 2021 har 22 procent av frånvaron inom kommunen täckts av timvikarier. Det är en minskning med två 
procentenheter jämfört med 2020. 

Andel arbetad tid utförd av timvikarier
År 2021 har 8 procent av arbetad tid inom kommunen utförts av timvikarier. Det är en minskning med en 
procentenhet jämfört med 2020. 

Personalomsättning
Personalomsättningen i kommunen som helhet uppgick under 2021 till 12,3% en ökning med 0,6 procentenhe-
ter jämfört med 2020. Under året slutade 108 medarbetare vilket är 6 medarbetare fler än föregående år. 

Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda i Habo kommun 2021 har ökat med 0,2 procentenheter till 
8,3%. En förklaring till ökningen är Covid-19 där medarbetare under stor del av året stannat hemma vid 
sjukdom eller symtom. Samtliga förvaltningar, förutom kommunledningsförvaltningen och miljöförvaltningen, 
har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med 2020. 
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Förväntad utveckling
De ekonomiska resultaten för såväl kommunen 
som för kommunkoncernen överträffar budget och 
prognoser under året med bred marginal. Kommu-
nen och de helägda bolagen har under den senaste 
femårsperioden visat goda ekonomiska resultat vilket 
har inneburit en förstärkning av kommunkoncernens 
ekonomiska styrka. Betalningsförmågan har ökat 
både på kort och lång sikt vilket tydligt kan avläsas i 
nyckeltalen för likviditet och soliditet. Kommunens 
nettoskuld har fortsatt att minska och är nu 142 
mnkr. Detta är en minskning med över 60 mnkr 
sedan år 2017 då nettoskulden var 206 mnkr. Under 
femårsperioden, sedan 2017, har kommunen samtidigt 
investerat för drygt 400 mnkr.

Såväl kommunen som bolagen kommer de närmaste 
åren att genomföra omfattande investeringar i 
kärnverksamheterna. Investeringar som inte kommer 
att vara möjliga att finansiera med egna medel. Enligt 
budget och ram för perioden 2022 till 2024 förväntas 
den långfristiga upplåningen i kommunen dubbleras 
från dagens 275 mnkr till 550 mnkr. Det goda ekono-
miska resultatet för 2021 innebär att den beräknade 
ökningen av låneskulden blir något lägre för 2022. 
De mycket kraftiga prishöjningarna för byggmaterial 
kan påverka utgiftsnivåerna för de byggprojekt som 
kommer att genomföras de närmaste åren. 

Kommunen förväntas fortsätta växa snabbt de 
närmaste tio åren. Från dagens ca 12 800 invånare 
beräknas vi vara ca 15 000 redan 2025. En så snabb 
befolkningstillväxt ställer stora krav på den kommuna-
la organisationen. Behovet av infrastruktur växer och 
det behövs nya förskolor och skolor. Det finns na-
turligtvis stor osäkerhet i befolkningsprognosen. Vad 
händer t ex vid en oväntad stor konjunkturnedgång? 
Eller vid en snabb och kraftig ränteuppgång? Det kan 

bli mycket kostsamt att bygga ut verksamheten, t ex 
nya förskolor som sedan inte utnyttjas fullt ut. 

Kommunsektorn har som helhet flera goda ekono-
miska år bakom sig. Skatteunderlaget har vuxit och 
de generella statsbidragen har utvecklats relativt väl. 
Många kommuner ser nu tuffare år framför sig och 
en viktig förklaring är den demografiska utvecklingen. 
Framförallt kommer  befolkningen över 80 år att växa 
snabbt såväl i absoluta som relativa tal. Det kommer 
med stor sannolikhet att innebära ökade ekonomiska 
kostnader samtidigt som andelen av befolkningen 
som är i arbetsför ålder minskar.

Det är en stor styrka att nämnderna som helhet åter 
redovisar ett ekonomiskt utfall som är lägre än budget 
samtidigt som prestationer och kvalitet hålls på en 
hög nivå. Verksamheternas nettokostnadsavvikelser 
följs årligen och analyseras i samband med budget och 
bokslut.. De avvikelser som finns ska förklaras och i 
de fall där förklaringarna inte är tillfredsställande ska 
insatser göras för att komma till rätta med obalanser-
na. 

Kommunen står, som tidigare beskrivits, inför 
mycket stora investeringar i förskolor, skolor och 
infrastruktur. För att inte låneskulden ska skena måste 
resultatnivån hållas på en hög nivå. Det innebär bl 
a att fortsatt arbete med fokus på värdeskapande 
aktiviteter för kommunens invånare är helt avgörande 
för hur kommunen ska lyckas. Vi måste hela tiden 
ställa oss frågan – är detta en aktivitet som innebär att 
vi använder medborgarnas resurser på bästa sätt. Det 
är också oerhört viktigt att ta tillvara den utvecklings-
kraft som finns hos medarbetarna.
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Strategiskt miljöarbete

Agenda 2030 – vad gör Habo kommun?
Agenda 2030 är en internationell överenskommelse 
för hållbar utveckling med 17 globala hållbarhetsmål. 
Ambitionen är att minska fattigdom, orättvisor, 
ojämlikheter och negativ klimatpåverkan. 

Under 2021 har Habo kommun haft fokus på att 
koppla globala hållbarhetsmål till kommunfullmäk-
tiges, kommunstyrelsens och nämndernas grund-
uppdrag. Med detta angreppssätt får Agenda 2030 
och globala hållbarhetsmålen konkret koppling till 
kommunens budget, resultat och uppföljning. 

Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete med att 
koppla styrande dokument till Agenda 2030 och väva 
samman detta i lokala mål, strategier och program. 
Under 2021 har kommunen integrerat globala 
hållbarhetsmålen i klimatprogram, kemikalieprogram, 
trafiksäkerhetsprogram och klimatanpassade VA-pla-
ner. Resultatet av en nulägesanalys visar att ungefär 
1/3 av de styrande dokumenten inom kommunens 
verksamheter inkluderar Agenda 2030 och globala 
hållbarhetsmålen.

För att lyfta fokus på Agenda 2030 deltar kommunen 
i det nationella projektet ”Glokala Sverige”. Projektet 
lägger fokus på utbildning och kommunikation kring 
Agenda 2030. Kommunen har deltagit på kick off, 
den nationella konferensen och varit aktiv på den 
digitala plattformen för projektdeltagarna. Syftet med 
dessa aktiviteter var att bidra till gemensamt lärande 
och att ta del av andras erfarenheter. 

Miljöanpassad upphandling
Kommunen har ett kontinuerligt arbete för att 
utveckla miljöanpassad upphandling. Som resurser 
finns en upphandlingsfunktion och en miljö- och 
hållbarhetsstrateg. Verksamheterna ansvarar för 
kraven i en upphandling, medan upphandlarna driver 
processen och miljö- och hållbarhetsstrategen deltar 

med miljö- och hållbarhetskompetens. Under året har 
fokus lagts på att vidareutveckla upphandlingsproces-
sen, arbetssätt och bedömningsverktyg. Kommunen 
har särskilt lagt tonvikt på cirkulär ekonomi och tagit 
fram en vägledning för cirkulära inköp. Ytterligare 
en satsning har varit inom transportområdet, där 
kommunen skapat ett krav-bibliotek för fordon. 
Detta har bland annat använts vid upphandling av 
skolskjuts, parkeringsbevakning och vid transporter 
av slam.

Kommunikation och digitalisering

 ● Under året har ”Miljö- och hälsoåret” pågått i 
samverkan mellan flera aktörer och både digitala 
och fysiska aktiviteter har genomförts under 
Friluftslivets år 2021, Earth hour, Skräpplock-
ardagarna och Hållbarhetsveckan 2021. Syftet 
har varit att sprida inspiration, engagemang och 
kunskap om hållbarhet, särskilt kopplat till hälsa 
och miljö.

 ● För att öka medvetandet om ekosystemtjänster 
och främja biologisk mångfald har kommunen 
arrangerat en tävling om bästa trädgård för vilda 
pollinatörer, där kommuninvånare har kunnat 
delta.

 ● Kommunen har producerat filmer om det 
strategiska hållbarhetsarbetet för att synliggöra 
varför och hur kommunen arbetar med hållbar-
hetsfrågor.

 ● Genom ”Hållbarhetstipset” på kommunens 
webbplats och i kommunens sociala kanaler 
sprider kommunen tips och inspiration till en 
hållbar och miljömedveten livsstil.

 ● Kommunen erbjuder drygt 80 stycken e-tjänster. 

 ● Andelen digitala möten är fortsatt hög, vilket 
medfört fortsatt minskade kostnader för resor, 

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar alla dimensioner av hållbar ut-
veckling och bygger på Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de nationella/
regionala miljömålen och lokala mål samt den nationella klimatanpassningsstrategin. 
Det strategiska hållbarhetsarbetet utgår från Habo kommuns övergripande vision 
“Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”.
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hotell och konferenser. Under 2020 hade dessa 
kostnader minskat med ca 500 000 kr. Under 
2021 har dessa kostnader fortsatt minska med ca 
200 000 kr jämfört med föregående år.

 ● Kommunens papperskonsumtion har minskat 
drastiskt under 2021 jämfört med 2020, vilket 
inneburit minskade kostnader på knappt 100 000 
kr. 

Nytt klimatprogram visar hur kommunen 
ska minska sin klimatpåverkan och an-
passa verksamheten
Klimatprogram 2021-2025 ger kommunens verk-
samheter och de kommunala bolagen möjlighet att 
arbeta strategiskt, systematiskt och att prioritera vissa 
mer betydande områden. Programmet är baserat på 
regionalt åtgärdsprogram ”Anpassning till ett föränd-
rat klimat 2021-2025” och regionalt åtgärdsprogram 
”Minskad klimatpåverkan 2021-2025”. Åtgärder för 
Habo kommuns verksamheter och kommunala bolag 
beslutades av kommunfullmäktige i mars 2021. 

Klimatprogrammet består av två delar: del 1 Kli-
matanpassning med 12 åtgärder och del 2 Minskad 
klimatpåverkan med 10 åtgärder. Här följer exempel 
på åtgärder för de kommande fem åren:

 ● Ta fram handlingsplan för mest betydande 
klimatrisker

 ● Kartlägga och minska växthusgasutsläppen från 
transporter och resor i vår organisation

 ● Skapa trygga och sammanhängande cykelvägar

 ● Renovera en egen befintlig fastighet på energi- 
och resurseffektivt sätt

 ● Ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling 
och strategiska inköp

 ● Hållbara investeringar

Nytt kemikalieprogram för strategisk 
kemikaliehantering och gemensamma 
prioriteringar
Under 2021 har kommunens verksamheter och de 
kommunala bolagen arbetat med att ta fram ett nytt 
kemikalieprogram för att ersätta kemikalieplanen 
2017-2021. Syftet är att kommunens verksamheter 
och de kommunala bolagen ska arbeta strategiskt 

med kemikaliehantering och följa gemensamma 
prioriteringar för kemikaliearbetet. 

I december 2021 beslutade kommunfullmäktige 
ett nytt kemikalieprogram med 12 mål som ska nås 
senast 2026. Programmet har en gemensam priori-
tetsordning och omfattar fem fokusområden: 

1. Strategisk kemikaliehantering 

2. Upphandling och inköp

3. Giftfri miljö för barn och unga

4. Kemikaliesmarta fastigheter och byggnationer 

5. Hållbar plastanvändning

Familjeguiden – ett nytt webbaserat stöd
Familjeguiden är ett nytt webbaserat verktyg för 
barn, unga, föräldrar och andra viktiga vuxna. 
Guiden innehåller råd, stöd och aktiviteter som finns 
i Habo kommun. Urvalet är baserat på vad  kom-
munens verksamheter har valt ut som extra viktigt 
att upplysa om. Det är kortfattade beskrivningar 
och kontaktuppgifter för att bli lotsad vidare till rätt 
funktion och få mer information. Familjeguiden 
kan också med fördel användas inom kommunens 
verksamheter vid kontakt med invånare, t.ex. för att 
lotsa dem vidare. Guiden finns tillgänglig för utskrift. 
Familjeguiden beräknas att lanseras till målgrupperna 
under våren 2022.

Lokal samordnad plan, LSP, för barn och 
unga i behov av stöd
Tidiga insatser för barn och unga i behov av stöd 
är avgörande och en viktig skyddsfaktor för att 
senare i livet inte hamna i utanförskap. I Habo 
kommun pågår det sedan tidigare mycket arbete 
med att just tidigt upptäcka behov hos barn och 
unga, men samverkan kring detta behöver förstärkas. 
Därför har kommunens verksamheter tillsammans 
med Region Jönköpings län/kommunal utveckling 
startat samverkan och bland annat tagit fram en 
processbeskrivning, Lokal samordnad plan, LSP, för 
lokala tidiga samverkansinsatser för barn och unga i 
behov av stöd. I planen lyfts särskilt barn och unga 
med funktionsnedsättning eller som visar liknande 
svårigheter.  Planen ger förutsättningar och utgör ett 
stöd vid det fortsatta arbetet kring de barn och unga 
som är i behov av stöd.
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Handlingsplan - hedersrelaterat våld och 
förtryck
Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är ett 
område som är komplext och svårt att komma åt. 
Det förekommer en stor tystnadskultur och det gör 
det extra viktigt för medarbetare att veta hur de ska 
agera. När ett barn, ungdom eller vuxen söker hjälp 
är det viktigt att berörd medarbetare inte känner 
sig ensam med problemet. Därför är en samverkan 
viktig. Handlingsplanen hedersrelaterat våld och 
förtryck antogs under 2021 och kommunens 
verksamheter arbetar sedan dess enligt planen. Målet 
med handlingsplanen är att varje berörd medarbetare 
direkt ska veta vad denne ska göra. Handlingsplanen 
visar hur social-, barn- och utbildnings och fritids- 
och kulturnämnden tillsammans med berörda aktörer 
i Habo kommun ska samverka för att invånare, som 
är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, ska 
kunna erbjudas bästa möjliga stöd och hjälp i ett så 
tidigt skede som möjligt.

Våldspreventivt arbete i skolan 
Att arbeta för att minska våld och kränkningar är ett 
viktigt uppdrag för kommunens verksamheter. Med 
finansiering från Sveriges kommuner och regioner, 
SKR, har barn- och utbildningsförvaltningen 
genomgått utbildning i våldsprevention, ledd av 
organisationen MÄN. Pedagoger tillsammans med 
elevhälsans personal håller i lektionsupplägg för att 
tillsammans med eleverna skapa ett långsiktigt arbete 
för att minska våld och kränkningar i skolmiljön. 
Arbetet följeforskas av SKR och en första utvärde-
ring av arbetet kommer att göras hösten 2022.

Utbildningsinsats inom suicidprevention/
psykisk ohälsa
Att främja den psykiska hälsan hos Habo kommuns 
invånare har lyfts upp som ett prioriterat område 
av de förtroendevalda. En del i det arbetet är att 
skapa mer kompetens hos medarbetarna i Habo 
kommun kring suicidpreventivt arbete. Tillsammans 
med Region Jönköpings län, räddningstjänsten och 
länets kommuner har Habo kommun sedan 2020 fått 
möjligheten att ingå i ett arbete gällande att främja 
den psykiska hälsan och suicidpreventivt arbete. 
Det har mynnat ut i en utbildningsinsats som ska 
erbjudas samtlig personal inom Habo kommun.  
Utbildningsinsatsen kommer att ge mer kunskap 
till medarbetare att på ett tidigt stadium upptäcka 
psykisk ohälsa hos kollegor, våga fråga, ge stöd och 
kunna hjälpa dem vidare för att inte hamna med 
suicidtankar. Utbildningsinsatsen påbörjas under 
våren 2022 och leds av skolkurator, säkerhets- och 
beredskapssamordnare samt barn- och ungdoms-
samordnare.
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Resultaträkning 2021, mnkr 
Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Verksamhetens intäkter (not 1, 4,) 171,4 147,2 307,6 255,2

Verksamhetens kostnader (not 2, 4) -843,8 -816,6 -942,5 -885,7

Avskrivningar (not 3) -47,1 -43,6 -67,6 -62,8

Verksamhetens nettokostnader -719,5 -713,0 -702,4 -693,3

Skatteintäkter (not 5) 619,5 577,2 619,5 577,2
Generella statsbidrag (not 6) 192,7 185,7 192,7 185,7

Verksamhetens resultat 92,7 49,8 109,8 69,6

Finansiella intäkter 4,0 2,0 0,5 0,8
Finansiella kostnader -0,7 -1,1 -4,6 -5,0

Resultat efter finansiella poster 96,0 50,7 105,7 65,4

Skattekostnader -1,1 -2,6

Årets resultat 96,0 50,7 104,6 62,8

Resultat i % av skatter och bidrag 11,8 6,6
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Balansräkning 2021, mnkr  
Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
-Mark, byggnader och anläggningar (not 7) 628,2 582,7 1 192,2 1 129,1 
-Maskiner och inventarier (not 8) 40,8 36,0 52,9 44,1 
-Pågående investeringar (not 9) 157,7 116,2 217,2 132,9 
Summa materiella anläggningstillgångar 826,7 735,0 1 462,3 1 306,0

Finansiella anläggningstillgångar (not 10) 28,2 27,8 13,9 13,5

Bidrag till Infrastruktur (not 11) 11,8 12,3 11,8 12,3
Omsättningstillgångar
-Övriga omsättningstillgångar (not 12) 103,7 56,1 138,9 84,0
-Kassa och bank 106,3 74,0 163,7 125,2
Summa omsättningstillgångar 209,9 130,1 302,6 209,2

Summa tillgångar 1 076,6 905,2 1 790,6 1 541,0

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital (not 13)
Årets resultat 96,0 50,7 104,6 62,8
Resultatutjämningsreserv 13,2 13,2 13,2 13,2
Övrigt eget kapital 387,2 336,5 498,7 435,8
Totalt eget kapital 496,4 400,4 616,5 511,9

Avsättningar  (not 14)
- Pensioner 42,2 35,3 42,2 35,3
- Skatter 26,5 25,5
- Deponi 20,8 21,3 20,8 21,3
- Medfinansiering Trafikverket 4,6 10,7 4,6 10,7
- Övrigt -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
Summa avsättningar 67,6 67,4 94,2 92,8

Skulder
Långfristiga skulder (not 15) 335,4 306,3 845,2 772,5
Kortfristiga skulder (not 16) 177,2 131,1 234,8 163,8
Summa skulder 512,6 437,4 1 080,0 936,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 076,6 905,2 1 790,6 1 541,0

Borgensåtaganden/ansvarsförbindelser (not 17) 679,6 637,4 169,1 170,5
Soliditet, exkl. ansvarsf  pensioner 46,1% 44,2% 34,4% 33,2%
Solidiet, inkl. ansvarsf. Pensioner 30,4% 25,4% 28,9% 22,2%
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Kassaflödesanalys 2021, mnkr   

 

Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Löpande verksamhet
Årets resultat 96,0 50,7 104,6 62,8

Justering för ej likviditetspåverkande poster
- Avskrivningar 47,2 43,6 67,6 62,8
- Nedskrivningar 5,4 5,4
- Gjorda avsättningar 7,0 4,0 7,0 4,0
- Återförda avsättningar
- Deponi -0,5 -0,5
- Avsättning till skatter 1,1 3,7
- Upplösning av bidrag till  infrastruktur 0,6 0,6 0,6 0,6
- Övrigt 0,2
Summa ej likviditetspåverkande poster 155,6 98,9 185,9 133,9

Förändring av rörelsekapitalet
- Ökn(-)/Minskn(+) varulager -0,9 -1,2 0,6 -2,1
- Ökn(-)/Minskn(+) kortfr fordr -46,7 -9,0 -55,6 -18,4
- Ökn(+)/Minskn(-) kortfr skuld 46,0 5,7 71,0 -0,3
Summa löpande verksamhet 154,1 94,4 201,9 113,2

Investeringsverksamhet
Nettoinvesteringar -144,3 -94,1 -229,5 -128,8
Köp finansiella anl tillgångar -0,5 -0,5
Övrigt
Summa investeringsverksamhet -144,8 -94,1 -230,0 -128,8

Finansieringsverksamhet
Ökning(+)/minskning (-) långfristiga skulder 29,1 11,0 72,7 50,7
Summa finansieringsverksamhet 29,1 11,0 72,7 50,7

Bidrag till Infrastruktur
Utbetalning av bidrag till Infrastruktur -6,2 -2,1 -6,2 -2,1

Årets kassaflöde 32,3 9,1 38,5 33,0

Likvida medel vid årets början 74,0 64,9 125,2 92,2

Likvida medel vid årets slut 106,3 74,0 163,7 125,2
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Noter, mnkr

Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Not 1, Verksamhetens intäkter

Försäljning 18,7 17,2 9,0 14,8

Taxor och avgifter 45,0 41,8 45,0 41,8

Hyror 11,5 12,2 55,4 54,9

Bidrag från stat och myndigheter 65,4 68,6 65,4 68,6

El- och fjärrvärmedistribution 94,1 63,2

Realisationsvinster 0,2 0,5 0,2 0,5

Övrigt 30,7 6,8 38,5 11,4

Summa verksamhetens intäkter 171,4 147,2 307,6 255,2

Not 2, Verksamhetens kostnader

Personalkostnader -477,9 -472,4 -501,1 -493,1

Pensioner -48,0 -41,2 -51,0 -43,8

Varor -40,9 -40,6 -95,8 -67,0

Tjänster -54,9 -54,2 -76,6 -77,1

Bidrag -16,8 -15,2 -16,8 -15,2

Köp av verksamhet -164,6 -165,1 -164,6 -165,1

Lokalhyror, fastighetsservice -35,3 -28,1 -31,4 -24,6

Avsättningar

Nedskrivningar -5,4 -5,4

Reaförluster 0,17

Summa verksamhetens kostnader -843,8 -816,6 -942,5 -885,8

Not 3, Avskrivningar

Byggnader och tekniska anläggningar -37,8 -35,0 -56,2 -52,4

Maskiner och inventarier -9,6 -8,6 -11,6 -10,4

Summa avskrivningar -47,3 -43,6 -67,8 -62,8

Not 4, Jämförelsestörande poster

Realisationsvinster 0,2 0,5 0,2 0,5

Övrigt, Försäljning av tomter 4,8 2,2 4,8 2,2

Övrigt, exploateringsersättningar 25,7 3,7 25,7 3,7

Bidrag till statlig infrastruktur 0,0

Avsättningar deponi utöver plan

Övriga avsättningar

Nedskrivningar -5,4

Reaförluster

Summa jämförelsestörande poster 25,3 6,4 30,7 6,4
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Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Not 5, Skatteintäkter

Preliminära skatteintäkter 603,1 589,0 603,1 589,0

Slutavräkning 14,4 -8,9 14,4 -8,9

Preliminär slutavräkning 2,0 -3,0 2,0 -3,0

Mellankommunal utjämning

Summa skatteintäkter 619,5 577,2 619,5 577,2

Not 6, Generella statsbidrag och utjämning

Inkomstutjämning 126,0 127,1 126,0 127,1

Kostnadsutjämning 21,7 22,9 21,7 22,9

Strukturbidrag 0,0 0,0

Införandebidrag 1,8 0,0 1,8

Regleringsavgift 37,4 12,7 37,4 12,7

LSS-utjämning -27,0 -30,8 -27,0 -30,8

Fastighetsavgift 28,5 26,9 28,5 26,9

Generella bidrag från staten 6,1 25,2 6,1 25,2

Summa generella statsbidrag och utjämning 192,7 185,7 192,7 185,7

Not 7, Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Markreserv

Anskaffningsvärde 13,1 14,2 13,1 14,2

Redovisat värde vid årets slut 13,1 14,2 13,1 14,2

Avskrivningstider – markreserven skrivs ej av

Verksamhetsfastigheter

Anskaffningsvärde 750,3 705,7 1 649,7 1 568,9

Ackumulerade avskrivningar/nedskrivning. -365,7 -335,0 -701,0 -651,9

Redovisat värde vid årets slut 384,6 370,6 948,6 917,0

Avskrivningstider 20-50 år 20-50 år 20-100 år 20-100 år

Fastigheter för affärsverksamhet

Anskaffningsvärde 152,7 123,1 152,7 123,1

Ackumulerade avskrivningar -48,2 -45,1 -48,2 -45,1

Redovisat värde vid årets slut 104,5 78,1 104,5 78,1

Avskrivningstider 20-60 år 20-60 år

Publika fastigheter

Anskaffningsvärde 194,3 179,2 194,3 179,2

Ackumulerade avskrivningar -74,3 -67,4 -74,3 -67,4

Redovisat värde vid årets slut 120,1 111,8 120,1 111,8

Avskrivningstider 5-50 år 5-50 år

Fastigheter för annan verksamhet

Anskaffningsvärde 8,3 8,3 8,3 8,3

Ackumulerade avskrivningar -2,5 -0,3 -2,5 -0,3

Redovisat värde vid årets slut 5,8 8,0 5,8 8,0

Avskrivningstider 20-33 år 20-33 år

Summa mark, byggnader och anläggningar 628,2 582,7 1 192,2 1 129,1
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Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Markreserv

Redovisat värde vid årets början 14,2 14,2 14,2 14,2

Investeringar

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Försäljning till exploateringsverksamheten -1,1 -1,1

Redovisat värde vid årets slut 13,1 14,2 13,1 14,2

Verksamhetsfastigheter

Redovisat värde vid årets början 370,6 380,3 917,0 872,0

Investeringar 44,7 15,7 75,0 33,2

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Avskrivningar -27,5 -25,3 -45,9 -42,8

Nedskrivningar -3,2 -3,2 0,0

Omklassificeringar och ny redovisningsprincip 5,8 54,5

Redovisat värde vid årets slut 384,6 370,6 948,6 917,0

Fastigheter för affärsverksamhet

Redovisat värde vid årets början 78,1 57,5 78,1 57,5

Investeringar 29,6 22,9 29,6 22,9

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade anläggningstillgångar

Avskrivningar -3,0 -2,3 -3,0 -2,3

Nedskrivningar -0,1 -0,1

Redovisat värde vid årets slut 104,5 78,1 104,5 78,1

Publika fastigheter

Redovisat värde vid årets början 111,8 114,6 111,8 114,6

Investeringar 15,1 4,6 15,1 4,6

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade

anläggningstillgångar

Avskrivningar -6,8 -7,4 -6,8 -7,4

Redovisat värde vid årets slut 120,1 111,8 120,1 111,8

Fastigheter för annan verksamhet 0,0

Redovisat värde vid årets början 8,0 0,0 8,0 0,0

Investeringar 0,0 8,0 8,0

Avskrivningar -0,2 -0,2

Nedskrivningar -2,0 -2,0

Förändrade redovisningsprinciper

Redovisat värde vid årets slut 5,8 8,0 5,8 8,0

Summa mark, byggnader och anläggningar 628,2 582,7 1 192,2 1 129,1

Not 8, Maskiner och inventarier

Fordon och maskiner

Anskaffningsvärde 15,3 13,0 15,3 13,0

Ackumulerade avskrivningar -8,6 -7,5 -8,6 -7,5

Redovisat värde vid årets slut 6,8 5,5 6,8 5,5

Avskrivningstider 3-20 år 3-20 år
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Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Inventarier

Anskaffningsvärde 107,3 95,0 130,2 114,3

Ackumulerade avskrivningar -73,2 -64,5 -84,1 -75,7

Redovisat värde vid årets slut 34,1 30,5 46,1 38,6

Avskrivningstider 5-20 år 5-20 år 5-20 år 5-20 år

Summa maskiner och inventarier 40,8 36,0 52,9 44,1

Fordon och maskiner

Redovisat värde vid årets början 5,5 4,6 5,5 4,6

Investeringar 2,4 1,6 2,4 1,6

Avskrivningar -0,9 -0,7 -0,9 -0,7

Nedskrivningar -0,2 -0,2

Redovisat värde av avyttringar och utrangerade

anläggningstillgångar

Förändrade redovisningsprinciper

Redovisat värde vid årets slut 6,8 5,5 6,8 5,5

Inventarier

Redovisat värde vid årets början 30,5 32,9 38,6 39,5

Investeringar 12,2 5,6 15,8 8,6

Redovisat värde av avyttringar och utrangeringar -0,6 0,0

Nedskrivningar

Avskrivningar -8,7 -7,9 -10,7 -9,7

Omklassificering och ändrad redovisningsprincip 3,0 0,2

Redovisat värde vid årets slut 34,1 30,5 46,1 38,6

Summa maskiner och inventarier 40,8 36,0 52,9 44,1

Not 9, Pågående investeringar

Redovisat värde vid årets början 116,2 80,5 132,9 137,7

Investeringar 144,3 94,1 196,0 108,3

Överfört till färdigställda anläggningar -102,9 -59,0 -111,6 -113,8

Kostnadsfört 0,7 0,0 0,7

Försäljningar/utrangeringar 0,0 0,0

Redovisat värde vid årets slut 157,7 116,2 217,2 132,9

Summa pågående anläggningar 157,7 116,2 217,2 132,9

Not 10, Finansiella anläggningstillgångar

Aktier

-Habo Energi AB 0,2 0,2 0,0 0,0

-Villkorat aktieägartillskott, Habo Energi 15,0 15,0 0,0 0,0

-June Avfall o Miljö AB 1,1 0,4 1,1 0,4

-Övrigt 0,0 0,2 0,9 1,1

Summa 16,2 15,8 1,9 1,5

0,0

Andelar i Kommuninvest 12,0 12,0 12,0 12,0

Summa finansiella anläggningstillgångar 28,2 27,8 13,9 13,5
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Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Not 11, Bidrag till statlig infrastruktur

-Bidrag till statlig infrastruktur-Trafikverket Rondell 14,0 14,0 14,0 14,0

-Ack upplösning bidrag till statlig infrastruktur -2,2 -1,7 -2,2 -1,7

Redovisat värde vid årets slut 11,8 12,3 11,8 12,3

0,0

Summa Bidrag till statlig infratruktur 11,8 12,3 11,8 12,3

Not 12, Övriga omsättningstillgångar

Kundfordringar 38,7 25,9 48,9 30,9

-       Varav koncerninterna 0,1 0,7 0,1 0,7

Diverse fordringar 37,4 11,7 41,9 18,4

Upplupna intäkter/förutbetalda kostnader 7,5 8,7 20,4 15,8

Fordran mervärdesskatt 17,7 8,3 19,9 10,5

Varulager 2,4 1,5 7,8 8,4

Summa omsättningstillgångar 103,7 56,1 138,9 84,0

Not 13, Eget kapital

Ingående eget kapital 400,4 349,7 511,9 449,1

Årets resultat 96,0 50,7 104,6 62,8

Förändrade redovisningsprinciper

Summa Eget kapital 496,4 400,4 616,5 511,9

Not 14, Avsättningar

Avsatt för återställning av deponi

Redovisat värde vid årets början 21,3 21,3 21,3 21,3

Nya avsättningar 0,0

Ianspråktaget av tidigare avsättningar -0,5 -0,5

Utgående avsättningar 20,8 21,3 20,8 21,3

Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension

Förmånsbestämd/kompl pension 27,2 21,7 27,2 21,7

Ålderspension 6,3 6,1 6,3 6,1

Pension till efterlevande 0,5 0,7 0,5 0,7

Summa pensioner 34,0 28,5 34,0 28,5

Löneskatt 8,2 6,8 8,2 6,8

Summa avsatt till pensioner 42,2 35,3 42,2 35,3

Ingående avsättning 35,3 31,3 35,3 31,3

Nya förpliktelser under året 5,5 3,5 5,5 3,5

Varav 0,0

-       Nyintjänad pension 4,5 3,6 4,5 3,6

-       Ränte- och basbeloppsuppräkning 0,5 0,7 0,5 0,7

-       Ändrat livslängdsantagande i RIPS 1,7 1,7

-       Pension till efterlevande 0,3 0,3

-       Övrig post 0,1 0,1

-       Årets utbetalningar -1,2 -1,1 -1,2 -1,1

Förändring av löneskatt 1,5 0,5 1,5 0,5

Summa utgående pensionsavsättning 42,2 35,3 42,2 35,3

Avsatt till bidrag medfinansiering statlig infrastruktur

Avsatta medel Trafikverket ombyggnad rondell 10,7 12,9 10,7 12,9
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Kommunen Koncernen
2021 2020 2021 2020

Utbetalda medel Trafikverket -6,2 -2,1 -6,2 -2,1

Återstående medel avsättning Trafikverket 4,6 10,7 4,6 10,7

Uppskjuten skatt 26,5 25,5

Summa avsättningar 67,6 67,4 94,2 92,8

Not 15, Långfristiga skulder

Kommuninvest 275,0 275,0 784,8 741,2

Habo Energi AB

Övriga skulder till kreditinstitut

Anläggnings/anslutningsavgifter 54,3 26,0 54,3 26,0

Skuld för investeringsbidrag 6,1 5,2 6,1 5,2

Övriga skulder

Summa långfristiga skulder 335,4 306,3 845,2 772,5

Not 16, kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 88,2 41,5 109,9 50,2

-       Varav koncerninterna 1,7 0,0 0,0 0,0

Semesterlöneskuld inkl arb giv avg 28,2 27,2 30,4 29,2

Upplupna löner inkl arb giv avg 1,3 1,2 1,3 1,2

Upplupen särskild löneskatt 10,7 10,5 11,3 11,0

Upplupen pension (individuell del) 13,8 13,8 13,8 13,8

Personalens källskatter 7,9 8,6 8,3 9,0

Arbetsgivaravgifter (december) 9,7 10,5 10,1 10,8

Övrigt 17,5 18,0 49,8 38,6

Summa kortfristiga skulder 177,2 131,1 234,8 163,8

Not 17, Borgensåtaganden/Ansvarsförbindelser

Koncernföretag

Habo Bostäder 316,0 317,4

Habo Energi 127,5 107,5

Habo kraft 67,0 42,0

Summa koncernföretag 510,5 466,9

Övriga borgensåtaganden

Pensionsförmåner inarbetade före 1998, inkl löneskatt 169,1 170,5 169,1 170,5

Summa Ansvarsförbindelser 679,6 637,4 169,1 170,5

Kommuninvest***

Andel av tillgångar 858,8 822,3

Andel av skulder 844,8 857,6
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Not 18, Övriga upplysningar 
Särredovisningar enligt Lag (2006:412) om allmäna vattentjänter, resultat- och balansräkning. Förvaras på ekonomikontoret.

Totalkostnad för revisionen bokföringsåret 2021: 747 tkr

Därav räkenskapsrevision inkl sakkunningt biträde: 224 tkr

***)

Habo kommun har i augusti 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och 
framtida förpliktelser. Samtliga kommuner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Habo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-
31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångarna till 518 679 716 010 kronor. 
Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 844 884 058 kronor (0,16535%) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 858 
796 194 kr (0,16557%).



41

H A B O  K O M M U N  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

Redovisningsprinciper 
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597). I lagen (LKBR) stadgas bl.a. vissa 
grundläggande redovisningsprinciper 4 kap. 4§). 

1. Kommuner och landsting ska förutsättas 
fortsätta sina verksamheter

2. Samma principer för värdering,  klassificering 
och indelning av de olika posterna ska konse-
kvent tillämpas från ett år till ett annat.

3. Värdering av de olika posterna ska göras med 
iakttagande av rimlig försiktighet

4. Intäkter och kostnader som är hänförliga till 
räkenskapsåret ska tas med oavsett tidpunkten 
för betalningen

5. De olika beståndsdelar som balansräkningens 
poster består av ska värderas var för sig

6. Tillgångar och skulder får inte kvittas mot 
varandra. Inte heller får intäkter och kostnader 
kvittas mot varandra

7. Den ingående balansen för ett räkenskapsår ska 
stämma överens med den utgående balansen för 
det närmast föregående räkenskapsåret

8. Förändringar i eget kapital ska redovisas i 
resultaträkningen   

Rådet för kommunal redovisning (RKR) är nor-
merande organ för kommunal verksamhet. De har 
under år 2018 och 2019 anpassat normeringen till 
den nya lagstiftningen. 18 nya rekommendationer har 
tagits fram. De avvikelser som finns redovisas under 
egen rubrik. 

Tillämpning av redovisningsprinciper
Jämförelsestörande poster
Jämförelsestörande poster redovisas i not till verk-
samhetens intäkter och verksamhetens kostnader 
(not 4). Realisationsposter, tomtförsäljning, exploate-
ringsersättningar samt nedskrivningar redovisas alltid 
som jämförelsestörande.

Anläggningstillgångar
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet 
överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 
mindre värde har satts till ett prisbasbelopp, vilket för 
2021 motsvarar 47 600 kr.

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs 
för den beräknade nyttjandeperioden med linjär av-
skrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar 
i form av mark, konst och pågående arbeten görs 
emellertid inga avskrivningar.

I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika 
stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas 
när tillgången tas i bruk. Ränta under byggtid 
tillämpas inte. 

Följande avskrivningstider tillämpas normalt i 
kommunen: 3, 5, 10, 15, 20, 30, 50 år. En samlad 
bedömning av nyttjandeperioden för respektive 
tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på 
den närmast lägre avskrivningstiden. 

Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt 
(t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, 
organisationsförändringar). Normalt omprövas dock 
inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden 
är 10 år eller lägre och det bokförda restvärdet 
understiger 500 000 kr. 

I Habo kommun tillämpas komponentavskrivning 
fr.o.m. räkenskapsåret 2014. Det har inte genomförts 
någon omräkning av investeringar genomförda före 
2014-01-01.

Intäkter 
Gatukostnadsersättning och exploateringsersättning-
ar redovisas som intäkt när förutsättningarna för 
intäkt enligt rekommendation R1 Intäkter är uppfyll-
da. Principen tillämpas från och med 2019. Tidigare 
har sådana intäkter periodiserats över de tillgångar 
vars kapitalkostnader de ska finansiera, med stöd av 
dåvarande rekommendation. Omräkning av tidigare 
år har ej skett då precisionen ej är tillförlitlig. 

Investeringsbidrag från offentliga organ bokförs 
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initialt som kortfristig skuld. I takt med att anlägg-
ningarna skrivs av så periodiseras investeringsbidra-
get för att täcka kapitalkostnaderna. 

Anläggningsavgifter inom VA-verksamheten bokförs 
som förutbetalda intäkter och periodiseras med 
samma nyttjandeperiod som de anläggningar de skall 
finansiera.

Hyres/leasingavtal
Aktuell leasing avser huvudsakligen bilar och inventa-
rier. En bedömning har gjorts att samtliga hyres/
leasingavtal kan klassificeras som operationella. De 
är därmed inte upptagna som finansiell tillgång och 
skuld i balansräkningen.

Medfinansiering statlig infrastruktur
Medfinansieringsprojekt kan följa olika principer. 
Habo kommun har ett projekt avseende medfinansie-
ring där upplösning sker under 25 år med nominellt 
lika stora belopp varje år (kostnad). Faktiskt utbe-
talda belopp minskar den avsättning som är gjord i 
samband med beslutet om medfinansiering. 

Exploatering
Utgifter och inkomster inom exploateringsområden 
fördelas på anläggningstillgångar och omsättnings-
tillgångar. Anläggningstillgångarna motsvarar de 
fasta tillgångar som ska behållas av kommunen, 
exempelvis villagator och GC-vägar inom exploate-
ringsområden. Omsättningstillgångarna motsvarar 
upparbetade kostnader på tomtmark som ska säljas. 
Denna princip tillämpas från och med redovis-
ningsåret 2016. 

Pensioner
Pensioner redovisas enligt blandmodellen som 
innebär att pensioner intjänande till och med 31 
december 1997 redovisas som ansvarsförbindelse. 
Pensionsförmåner intjänade från och med 1998 re-
dovisas som en kostnad i resultaträkningen och som 
en kortfristig skuld i  balansräkningen. Förpliktelser 
för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS07.

Avsättningar
En avsättning är en skuld som är oviss vad gäller 
förfallotidpunkt eller belopp. Under ett antal år har 
det avsatts medel för återställande av deponin. Under 
år 2021 har 0,5 Mnkr ianspråktagits av den gjorda 
avsättningen som vid årets slut uppgår till 20,8 Mnkr.   

 

Sammanställd redovisning
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag 
och andra juridiska personer där kommunen har 
minst 20 % inflytande. Inga förändringar har skett 
under året i kommunkoncernens sammansättning. 
Den sammanställda redovisningen har i allt väsentligt 
upprättats i enlighet med rekommendation R16. Den 
sammanställda redovisningen är upprättad enligt 
förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffnings-
kostnaden för aktier i dotterbolag har eliminerats 
mot dotterbolagens egna kapital. Kommunkoncer-
nens medlemmar och ägarandelar framgår på sidan 7.

Avvikelser från RKR:s rekommendationer
Intäkter (RKR R1)
Överuttag av VA- avgifter bokförs som ökning av 
eget kapital inom VA-verksamheten. Intäktskriteri-
erna är därmed inte helt uppfyllda då det inte är helt 
säkert att de ekonomiska fördelarna som är förenliga 
med avgifterna kommer att tillfalla kommunen. 
Överuttag av avgifter regleras i vattentjänstlagen 
(2016:412). Där anges att överuttag av avgifter 
ska redovisas som en förutbetald intäkt (skuld till 
VA-kollektivet). 
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Driftredovisning
I tabellen nedan redogörs för nämnder och förvaltningars ekonomiska utfall för år 2021 i förhållande till 
budget och föregående år. 

Nämnd/förvaltning Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020 Förändring*
Kommunfullmäktige            873             711            162               835    - 124    
Revision            949             747            202               746                      1    
Överförmyndare          1 073           1 389    - 316            1 068                   321    
Kommunstyrelse          9 175           7 655         1 520            7 499                   156    
Räddningstjänsten          7 233           7 246    - 13            7 109                   137    
Kommunledningsförvaltningen        31 372         28 396         2 976          27 420                   976    
Tekniska förvaltningen**        31 724         10 435       21 289          25 748    - 15 313    
Byggnadsnämnden          3 445           2 027         1 418            3 806    -  1 779    
Fritids- och kulturförvaltningen        20 551         19 591            960          17 775                1 816    
Barn- och utbildningsförvaltningen      452 834       437 801       15 033        429 118                8 683    
Socialförvaltningen      195 671       194 711            960        195 827    - 1 116    
Affärsverksamhet - 1 028    -  883    - 145    - 955                    72    
Miljöförvaltningen          4 845           3 756         1 089            4 089    -  333    
Exploatering              -      -  3 939         3 939    - 1 543    -  2 396    
Summa      758 717       709 643       49 074         718 542    -  8 899    
Finansiering - 774 431    -  805 652       31 221    - 769 229    -  36 423    
Total summa - 15 714    -    96 009       80 295    -  50 687    - 45 322    

* Bokslut 2021 minus bokslut 2020

** inklusive gatukostnadsersättningar på 25,7 och 
nedkrivningar på 5,3 mnkr

 

Om nämndernas utfall justeras för jämförelse-
störande poster på 25,3 mnkr blir det samlade 
budgetöverskottet 23,8 mnkr. Kommunstyrelsens 
stora budgetöverskott på 1,5 mnkr beror främst 
på att det har betalts ut färre bredbandsbidrag till 
privatpersoner än budgeterat. Kommunledningsför-
valtningens budgetöverskott (3,0 mnkr) är till största 
delen hänförbart till IT-enheten vars överskott är 1,8 
mnkr. Enhetens överskott förklaras av högre intäkter 
vilket på grund av hög täckningsgrad starkt påverkar 
resultatet. I övrigt är kostnaderna för löner, kon-
sulter och avskrivningar lägre än budget. I tekniska 
förvaltningens bokslut finns en stor del jämförelse-
störande poster. Om dessa poster exkluderas blir det 
en positiv budgetavvikelse på 0,8 mnkr.

Byggnadsnämnden redovisar ett i förhållande till 
omsättningen mycket högt resultat. Budgetöverskot-

tet beror främst på att bygglovavgifterna överstiger 
budget samtidigt som personalkostnaderna har 
varit lägre än budget. Fritid- och kulturnämndens 
budgetöverskott på knappt 1 mnkr förklaras främst 
av lägre personalkostnader på biblioteket, fritids-
gården och förvaltningskansliet. Verksamheten har 
även påverkats av coronapandemin i form av lägre 
kostnader för verksamhetsbidrag, färre arrangemang 
men även lägre hyresintäkter. 

Kommunens största nämnd, barn- och utbildnings-
nämnden, redovisar ett budgetöverskott på 15 mnkr 
vilket motsvarar ca 3 procent av budgeten. Den 
huvudsakliga förklaringen till överskottet, ca 7 mnkr, 
är färre barn på förskola och fritidshem än budge-
terat. Grundskolan redovisar ett budgetöverskott 
på 2,3 mnkr trots något fler elever än budgeterat. 
Överskottet förklaras av lägre personalkostnader och 
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höjda statsbidrag. Statens ersättning av sjuklöner har 
påverkat nämndens resultat positivt med ca 2 mnkr. 
I övrigt har de förvaltningsövergripande kostnaderna 
varit lägre än budgeterat bland annat på grund av 
att vissa tjänster varit vakanta under delar av året. 
En kostnadsjämförelse mellan år 2020 och år 2021 
visar på låga kostnadsökningar per barn och elever. 
Kostnaden per barn i förskolan har varit oförändrad 
medan kostnaden per barn i fritidshem har minskat 
med 7 procent. Kostnaden per elev i förskoleklass 
och grundskola har ökat med 2 procent, inom gym-
nasieskolan är ökningen mindre än 1 procentenhet.

Socialnämnden redovisar ett totalt budgetöverskott 
på knappt 1 mnkr. De extra bruttokostnaderna 
2021på grund av coronapandemin har beräknats till 
2,4 mnkr. I resultatet för år 2021 ingår statliga bidrag 
med 4,5 mnkr för att täcka extra kostnader för pan-
demin. Bidraget avser kostnader som uppstod 2020. 
För kostnader 2021 har det inte funnits något bidrag 
att söka. Äldreomsorgen och hälso- och sjukvård 
har ett budgetunderskott på 3,4 mnkr. Underskottet 
förklaras av högre kostnader för bemanning till följd 
av ökade behov, heltid som norm, lägre brukartid 
inom hemtjänsten än budget samt extra kostnader 
för bemanning under sommaren. Verksamheten 
funktionshinderomsorg har ett budgetöverskott på 
0,8 mnkr och individ- och familjeomsorgsverksam-

heten redovisar ett överskott på 3,4 mnkr. Kostna-
derna för försörjningsstöd har minskat från 48 tkr 
per hushåll år 2020 till 43 tkr per hushåll år 2021. I 
absoluta tal är försörjningsstödet minskat från 5,6 
mnkr år 2020 till 5,1 mnkr år 2021. Kostnadsmåtten 
(kr/insats) har inte, med undantag för personlig 
assistans, förändrats i anmärkningsvärd grad mellan 
år 2020 och 2021. Verksamheten personlig assistans 
är en liten verksamhet och svängningarna kan bli 
relativt stora mellan åren. I övriga kostnadsmått ingår 
omkostnader till följd av pandemin.  

Miljönämnden har ett budgetöverskott på knappt 1,1 
mnkr vilket är ett mycket stort överskott i förhållande 
till verksamhetens omfattning. Överskottet förklaras 
till största delen av lägre personalkostnader till följd 
av tjänstledigheter och vakanser i samband med 
personalomsättning.

På raden Finansiering redovisas ett budgetöverskott 
på 31,2 mnkr. Överskottet beror på att intäkterna för 
skatter och generella statsbidrag överstiger budget 
med 21,7 mnkr, budgetöverskottet för pensioner är 
1,3 mnkr, posten övrigt bidrar med 7,7 mnkr och 
finansnettot 0,5 mnkr.
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Förvaltning Område Budget Utfall
Utgift Inkomst Netto

Kommunledningskontoret   
 Kansli- och kommunikationsenheten 50
 Ekonomienheten 1 715 523 523
 IT-enheten 8 746 4 205 4 205
 Kommunledning 1 250 89 89
 Räddningstjänsten 700 675 675
Summa Kommunledningskontoret 12 461 5 492 5 492
     
Fritids- och kulturförvaltningen    
 Administration 563 78 78
 Bibliotek 200 92 92
 Fritids-/friluftsanläggningar -29 -29

Summa Fritids- och kulturförvaltningen 763 141 141
  
Barn- och utbildningsförvaltningen    
 Central förvaltning 2 672 413 413
 Elevhälsa 400

 Hagaboda skolområde 7-9 500 205 205

 Hagens skolområde 50
Kråkeryds skolområde 1 400 993 993

Kulturskolan 50
Slättens skolområde 9 771 117 117

Summa Barn- och utbildningsförvalt-
ningen 14 843 1 728 1 728

Socialförvaltningen
Socialförvaltningen 3 218 1 427 1 427

Summa Socialförvaltningen 3 218 1 427 1 427
     
Tekniska förvaltningen   
 Administration/tekniska 4 719 12 12
 Fastighetsenheten 97 800 24 563 -202 24 361
 Gata/park 62 369 45 579 -1 543 44 036
Summa Tekniska förvaltningen 164 888 70 154 -1 745 68 409
    
Affärsverksamhet

Vatten/avlopp 88 206 62 144 -284 61 860
Summa Affärsverksamhet 88 206 62 144 -284 61 860

Investeringsredovisning
Alla belopp i tkr.
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För år 2021 förbrukades 144 av 288 mnkr av 
investeringsbudgeten. Det är lägre än genomsnittet 
för den senaste femårsperioden där 56 procent av 
investeringsbudgeten förbrukades. 

De största investeringsutgifterna under år 2021 är 
projekt som berör VA och Gata inom Kärnekulla 
(VA Kärnekulla Exploatering Tosito 23,4 mnkr, 
VA Kärnekulla exploatering 10,9 mnkr och Gata 
Kärnekulla 21,4 mnkr)*. Projektet Skola Söderkulla/
Kärnekulla har haft utgifter på 10,1 mnkr. Andra 
större projekt är VA Tumbäcks industriområde 5,3 
mnkr och VA Bränningegatan-Skyttevägen 4,8 mnkr. 
Det totala investeringsutgifterna inom den affärsdri-
vande verksamheten är 61,8 mnkr.

* Vissa av utgifterna inom dessa projekt faktureras vidare 
och ingår antingen i Verksamhetens intäkter och därmed årets 
resultat eller bokförs som en förutbetald intäkt som ska 
periodiseras över investeringens nyttjandeperiod.

Exploateringsverksamhet
Exploatering 3 200 5 263 5 263

Summa Exploateringsverksamhet 3 200 5 263 5 263

Summa Investeringar 287 579 146 347 -2 028 144 319

Offentliga Bidrag Investeringar -1 193
Anslutningsavgifter VA -28 897
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Kommunens kvalitet  
i korthet – KKiK
Allmänt
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) är ett verktyg 
för att få kunskap om kommunens kvalitet inom 
områden som är av betydelse för kommunens 
invånare, både i förhållande till den egna kommunen 
över tid och i jämförelse med andra kommuner. Det 
är Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som står 
bakom KKiK, som under 2012 mätte knappt 40 olika 
faktorer. Den första undersökningen genomfördes 
2007 med 41 deltagande kommuner. Under 2021 har 
ca 260 kommuner deltagit i mätningen.

Under de senaste tre åren har KKiK genomgått för-
ändringar och anpassningar av nyckeltal och mätom-
råden i syfte att göra jämförelserna än mer användbara 
för kommunerna. Bl. a. har de fem huvudområdena 
som kommunens kvalitetsmått tidigare mättes delades 
in i gjorts om till tre. Fr o m 2018 delas faktorerna in i 
områdena:

 ● Barn och unga

 ● Stöd och omsorg

 ● Samhälle och miljö

I avsnitten nedan presenteras resultatet för merpar-
ten av dessa KKiK-mått för Habo kommun resultat,  
i förhållande till övriga kommuner som deltagit i 
undersökningen, utifrån samma ”trafikljusskattning” 
som används inom KKiK/Kolada:

Grön färg: vårt mått ligger bland de 25% 
med bäst resultat

Gul färg: vårt mått ligger bland de 50% 
som ligger i mitten

Röd färg: vårt mått ligger bland de 25% 
med sämst resultat 

I redovisningen av det relativa resultatet för respektive 
år presenteras även Habo kommuns resultat för åren 
2017-2021. På så sätt kan dels den egna utvecklingen 
för respektive mått följas, dels kan följas hur vi 
förhåller oss till övriga kommuner i tabellerna nedan.

Habo kommun har inte deltagit i alla mätningar som 
ingår i KKiK och för vissa resultatmått har mätningar 
för 2021 inte varit möjliga att genomföra vid tidpunk-
ten för denna publicering. Dessa mått kompletteras 
undersökningen och förväntas redovisas i augusti 
2022. I de fall där uppgifter saknas är det markerat 
med e.t (ej tillgängligt). 
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Titel 2021 2020 2019 2018 2017
Inskrivna barn per årsarbetare  i förskolan, antal e.t. 5,3 5,1 5,4 5,4
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn e.t. 172 361 163 982 163 605 161 064
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 
skolor, andel (%)

e.t Genom-
fördes 

inte pga 
covid

87 78 87

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, 
andel (%)

91,9 91,8 91,2 93,8 94,7

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala 
skolor,  andel (%)

88,3 90,7 88,4 80,7 85,6

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, 
andel (%)

e.t. 72,2 e.t 60,2 e.t

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) e.t. 84,7 e.t  78,9 e.t
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev e.t. 106 181 104 153 101 948 97 948
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 
(%)

e.t e.t e.t e.t e.t

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev e.t. 129 560 128 054 128 288 129 867

Barn och unga
Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan höjs 
till 5,3 (2020). Kommunen återfinns fortfarande bland 
de 50 procent av kommunerna som placerar sig i mit-
ten. Statistik för 2021 är ännu inte publicerad. När det 
gäller kostnaden per barn i förskola, tillhörde Habo 
kommun 2020 den fjärdedel av landets kommuner 
som hade högst kostnad. Den redovisade kostnaden 
omfattar både kommunal och fristående verksamhet. 
För den kommunala verksamheten var kostnaden 
lägre, 172 361 kr/barn. Statistik för 2021 har ännu inte 
publicerats.

Gällande elevernas kunskapsresultat, tillhör Habo även 
2019-2021 de 25 procent av landets kommuner där 
eleverna presterat de bästa resultaten. 

När det kommer till effektivitet inom grundskola 
hör kommunen år 2020 alltjämt till den fjärdedel av 
kommunerna i landet som har lägst kostnad per elev 
i grundskolan. Kostnaden per elev i gymnasieskolan 
har i jämförelse med andra kommuner varit högre de 
senaste åren, med en placering bland de 50 procent 
kommuner ”i mitten”. 
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Stöd och omsorg 
Brukarnöjdheten är hög inom individ- och famil-
jeomsorgen och äldreomsorg. 

Väntetiden för att få flytta in på särskilt boende har 
minskat från 41 dagar 2020 till 15 dagar 2021. Det 
kan förklaras med att år 2020 fanns brukare som be-
hövde extern placering som var svår att finna, därav 
det högre medeltalet. År 2021 erbjöds åter boende på 
särskilt boende kort efter att bistånd beviljats. 

Det genomsnittliga antalet personal som besöker en 
hemtjänsttagare under en 14-dagarsperiod är en av 
de högsta i landet, där vårt medelvärde för 2021 är 
19 personer, dock en förbättring i jämförelse med 
2020. Andelen hemtjänst som utförs av vikarier är 
hög delvis på grund av personalbrist. Det påverkar 
personalkontinuiteten negativt. Socialnämnden har 
personalförsörjning som ett verksamhetsutvecklings-
mål.

Titel 2021 2020 2019 2018 2017
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad 
situation, andel (%)

85 79 98  95 76

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter 
avslutat försörjningsstöd, andel (%)

e.t. e.t. 65 75 33

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjnings-
stöd, medelvärde

e.t. e.t 7 9 15

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv e.t. 2 395 2 288 2 078 2 357
Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. 
LSS § 9.9, medelvärde

e.t. e.t. 9  e.t  e.t

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av 
maxpoäng

e.t. e.t e.t 100  e.t

Brukarbedömning  daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 
bestämma om saker som är viktiga, andel (%)

88 e.t e.t  76  e.t

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus 
ersättning från FK enl SFB, kr/inv

e.t. 5 425 5 069 4 397 3 612

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet 
inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

15 41 23 11 26

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare 
möter under 14 dagar, medelvärde

19 21 19 18 21

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av 
maxpoäng 

80 80 64 e.t e.t.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%)

e.t. 86 78 77 73

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel 
(%)

e.t. 84 89 85 94

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ e.t. 252 154 248 965 264 614 315 703
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Samhälle och miljö
Mått för tillgänglighet och bemötande för åren 2019 
till 2021 saknas då Habo kommun har valt att inte 
delta i aktuell servicemätning.

KKiK-mått för hushållsavfall har bytts ut till måttet 
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person. Resultat 
för 2021 saknas. För 2020 återfinns Habo kommun 
numera bland de 50 procent av kommunerna med 
resultat kring medelvärdet, vilket är en försämring i 
förhållande till andra kommuner. I absoluta tal har 
insamlat hushållsavfall per person ökat i förhållande 
till 2018.

För miljöbilsmåttet har Habo kommun klättrat 
i rankning och har förbättrat andelen miljöbilar. 
Resultat för 2021 saknas i dagsläget.

Andelen ekologiska livsmedel ligger på en jämn nivå. 
Detta gör att Habo kommun placerar sig i den grupp 
där 50 procent av landets kommuner återfinns.

Under 2021 har bygglovsenheten handlagt fler 
ärenden än tidigare, trots underbemanning första 
halvåret. Handläggningstiden har i snitt varit sex 
veckor för alla bygglovsärenden och handläggningsti-
den har hållits i alla ärenden utom sju, inget av dessa 
ärenden rörde nybyggnad av bostadshus.

Titel 2021 2020 2019 2018 2017
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) e.t. e.t. e.t.  78 81
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)

e.t. e.t e.t 56  65

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%)

e.t. e.t e.t.  89 91

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverk-
samhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel 
(%)

e.t. 35 e.t. e.t 0

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller 
studera (status efter 90 dagar), andel (%)

e.t. 65 45 60 40

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI e.t. e.t e.t e.t  e.t
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person e.t. 542 447 377 594
Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, 
andel (%)

e.t. 46,6 41,6 41,3 41,3

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%)

e.t. 29 26  27 25

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng e.t. 44 49 31 31
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas 
som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad 
av en- och tvåbostadshus, antal dagar

44 36 28 24 36



Nämndernas  
verksamhetsberättelser 



Lisbet Bärenholdt 
Ordförande

Jan Sundman 
Förvaltningschef

Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige  
beslutar bl a om övergripande visioner, mål och budget. Kommunfullmäktige  
har 35 ledamöter och 19 ersättare från de olika partierna. 
 

Kommunfullmäktige redovisar ett budgetöverskott för år 2021 på 162 tkr.  
 
 
 

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Nettokostnad/invånare (kr) 56 67 73 88 69
Verksamhetens andel av total nettokostnad (%) 0,2 0,2 0,2   0,2  0,2
Nya motioner under året 5 18 18 20 32
Besvarade motioner under året 9 13 15 30 28
Obesvarade motioner under året 1 5 7 4 15
Kostnad för politisk verksamhet (tkr) 9 609 9 916 9 911 8 627 6 923
Politisk verksamhet, kostnad per invånare (kr/inv.) 758 793 808 722 592

Årets ekonomiska resultat (tkr)

  Budget 2021  Bokslut 2021        Avvikelse  Bokslut 2020 
Personalkostnader               329                  273                    56                  326    
Övriga kostnader               544                  438                  106                  509    
Summa kostnader               873                   711                  162                  835    
     
Nettobudget fördelad per verksamhet (tkr)   
     
Verksamhet Budget 2021 Bokslut 2021        Avvikelse Bokslut 2020
Kommunfullmäktige               548                  387                  161                  507    
Valnämnd                 12                    18    -  6                    15    
Partistöd               313                  306                      7                  313    
Summa               873                   711                  162                  835    
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Stellan Carlström 
Ordförande

Revision
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument som på 
uppdrag av kommunfullmäktige granskar den verksamhet som bedrivs i kommunen. 
Granskningarna ska bland annat ligga till grund för frågan om ansvarsfrihet för styrelse 
och nämnder.

Årets ekonomiska resultat (tkr)

Ekonomi 
Revisonens budgetöverskott för 2021 är 202 tkr. 
Överskottet beror på lägre arvodeskostnader än 
budgeterat. Arvodeskostnaderna är i nivå med 2020. 
Kostnaderna för revisionsbiträdena är 518 tkr. Det är 
marginellt lägre än kostnaderna för 2020.

Årets verksamhet
Revisorerna har granskat styrelser och nämnders 
verksamhetsområden utifrån vad som följer av 
god revisionssed. Genom löpande granskning och 
uppföljning av ekonomienhetens arbete avseende 
redovisning har verksamheten prövats och kontrolle-
rats huruvida ekonomin skötts på ett tillfredsställan-
de sätt och att räkenskaperna är rättvisande och att 
den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunrevisionen har följt verksamheten genom 
bl.a. protokollsläsning. 

Ansvarsprövning av samtliga nämnder och kom-
munstyrelse har genomförts under november månad 
2021.

Revisionen har granskat delårsbokslut och årsbok-
slut.

Ordförande och vice ordförande har haft överlägg-
ningar med företrädare för Habo kommuns bolag 
under året. 

Ordförande och vice ordförande har deltagit i 
regiongemensamma möten för de 13 kommunernas 
presidier och regionrevisorernas presidium under det 
gångna året.

Kommunrevisionen har deltagit i en erfarenhetsdag 
i Tidaholm. En del av de närvarande kom-munerna 
har infört tillitsbaserad styrning.

En representant från kommunrevisionen har följt 
kommunfullmäktiges möten under året.

Genomförda granskningar 2021
Granskning av avgifter i äldreomsorgen

Revisionsfråga: 
Har socialnämnden en ändamålsenlig och tillräcklig 
intern kontroll vid avgiftsdebitering inom äldre-
omsorgen?

Granskningsresultat:
Vår sammanfattande bedömning är att socialnämn-
den till viss del har en ändamållsenlig och tillräcklig 
intern kontroll vid avgiftsdebitering inom äldre-
omsorgen.

Socialnämnden rekommenderas att

 ● kvalitetssäkra processen kring inlämnande 
uppgifter gällande antal omsorgstagare till 
socialstyrelsen och redovisa intäkter till räken-
skapssammandraget.

 ● se över, utveckla och kvalitetssäkra processen 
kring avgiftsdebitering.

 ● förtydliga ansvar och roller inom organisationen.

 ● utveckla kontrollen av inkomstuppgifter (exem-
pelvis genom att se över möjligheten att debitera 

 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020
Personalkostnader                  371                  191                  180                  201 
Övriga kostnader                  578                  556                    22                  545 
Summa kostnader                  949                  747                  202                  746 
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Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnad/invånare, kr 59 60 55 63 67
Verksamhetens andel av total nettokostnad, % 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

maxtaxa tills omsorgstagare visar att de sökt 
bostadstillägg). 

Granskning av riktade bidrag

Revisionsfråga:
Har barn- och utbildningsnämnden säkerställt att den 
interna kontrollen för hantering av riktade statsbidrag 
är tillräcklig?

Granskningsresultat:
Vår sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden till stor del har säkerställt att den 
interna kontrollen för riktade statsbidrag är tillräcklig.

Nämnderna rekommenderas att:

 ● säkerställa att strategier för vilka riktade stats-
bidrag, för att förtydliga urvalet, som ska sökas 
och dokumenteras inom respektive nämnds 
ansvarsområden.

 ● säkerställa att det är tydligt vem som fattar beslut 
om ansökan av riktade statsbidrag (deligations-
ordning och övriga styrande dokument).

 ● det i upprättade riktlinjer anges direktiv för hur 
processen med riktade statsbidrag ska följas upp, 
dels inom respektive nämnds ansvarsområde, dels 
på kommunövergripande nivå.

 ● tillse ett systematiskt och över tid återkommande 
arbete med intern kontroll, för att hantera riskom-
råden i hantering av statsbidrag.

Kommunstyrelsen rekommenderas att:

 ● se över processen för kommunens arbete med att 
identifiera, söka, följa upp, utvärdera och återrap-
portera riktade statsbidrag.

Granskning av långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering

Revisionsfråga:
Har kommunstyrelsen en ekonomisk och finansiell 
planering som ger förutsättningar för att upprätthålla 
god ekonomisk hushållning på lång sikt?

Granskningsresultat:
Vår sammanfattande bedömning är att kommunsty-
relsen till stor del har säkerställt en ekonomisk och 
finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att:
 ● att definiera vad som är god ekonomisk hushåll-

ning på lång sikt.

 ● att upprätta och arbeta med känslighets/scenario-
analyser som sträcker sig över en längre tid (10-15 
år).

 ●  arbeta vidare med beredskapen inom kommunen 
för att hantera framtida händelser. 

 ●  tydliggöra vilka underlag som ligger till grund 
inför beslut om kommande budget.

 ●  fortsätta arbetet med att ta fram och därefter 
skyndsamt implementera lokalförsörjningsplanen.



57

H A B O  K O M M U N  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

Gunnar Pettersson 
Överförmyndare

Överförmyndare

57



58

H A B O  K O M M U N  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

Överförmyndare
I varje kommun ska det finnas antingen en överförmyndare och en ersättare eller en 
överförmyndarnämnd vars uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och 
gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som 
själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Det är föräldrabalken som 
styr överförmyndarens verksamhet, samt, i tillämpliga delar förvaltningslagen. 

Årets resultat
Överförmyndaren redovisar ett budgetunderskott 
på 316 tkr för 2021. Underskottet förklaras till stor 
del av att behovet av professionella förvaltartjänster 
har ökat mer än budgeterat. Det är alltfler komplexa 
ärenden som förklarar det ökade behovet. Kostnads-
ökningen är ca 100 tkr jämfört med 2020. Verksam-
hetens kostnadsökning jämfört med 2020 förklaras 
också av merkostnader av engångskaraktär i samband 
med att nytt systemstöd har tagits i bruk under året.

Årets verksamhet
Trots pandemin har det hållits utbildningar för gode 
män men inte i den omfattning som man tidigare 
haft. Ärenden förändras hela tiden, nya kommer till 
och andra avslutas. Under året har det skett en viss 
ökning och vi har nu 115 aktiva ärenden. 

Samverkan
Sedan 1 januari 2015 samverkar kommunen med 
Jönköpings överförmyndarenhet. Det innebär att de 
flesta praktiska uppgifter sköts av deras medarbetare 
i nära kontakt med kommunens överförmyndare. 
Samverkansmöten sker i princip månatligen. 

Framtiden
Uppdraget som god man eller förvaltare är i grunden 
ett ideellt åtagande. Ett normalt årsarvode inklusive 
sociala avgifter är ca 13 000 kronor. Anhöriga, som 
är gode män, tar inte alltid ut arvode. Hur höga 
arvodeskostnaderna blir beror på hur många ställ-
företrädare som får sin ersättning av kommunen. 

 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020
Bidragsintäkter -63 -63 -47

Övriga intäkter   -10
Summa intäkter -63 0 -63 -57
     
Personalkostnader 429 388 41 473
Övriga kostnader 707 1 001 -294 653
Summa kostnader 1 136 1 389 -253 1 126
     
Nettokostnader 1 073 1 389 -316 1 069

Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnad/inv kr  110            85 68 93 58
Verksamhetens andel av nettokostnad 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
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Kommunstyrelsen inklusive 
kommunlednings- 
förvaltningen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ och har huvudansvar för 
utveckling och ekonomi. Kommunstyrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. 
Kommunledningsförvaltningen består av enheterna: kommunledning, kansli- och kom-
munikation, ekonomi, personal och IT. Kopplat till kommunledningen finns också resur-
ser motsvarande 2,5 strategtjänster gällande näringsliv, digitalisering samt hållbarhet. På 
kommunledningsförvaltningen fanns det 35 medarbetare exklusive förvaltningschefer 
och personal vid bemanningspoolen per den sista december 2021.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott jämfört  
med budget på 1,5 mnkr. Överskottet förklaras hu-

vudsakligen av lägre kostnader för bredbandsbidrag 
(2,3 mnkr). De lägre kostnaderna för 2021 beräknas 

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -                30 -                34                    4 -                26 
Bidragsintäkter -              108 -           5 492             5 384 -           6 272 
Övriga intäkter -         18 819 -         19 636                817 -         19 863 
Summa intäkter -         18 957 -         25 162             6 205 -          26 161 
     
Personalkostnader           27 374           32 441 -           5 067           31 997 
Kapitalkostnader             5 107             4 441                666             3 285 
Övr kostnader           27 023           24 331             2 692           25 796 
Summa kostnader           59 504            61 213 -           1 709           61 078 
     
Nettokostnader           40 547           36 051             4 496           34 917 
     
Nettobudget per verksam-
het 

    

     
 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2020
Kommunstyrelsen             9 175             7 655             1 520             7 499 
Kommunledningen och 
kansliet

          10 446             9 940                506             9 690 

Ekonomienheten           10 186           10 168                  18             9 397 
HR-enheten             9 848             9 235                613             8 391 
IT-enheten                892 -              947             1 839 -                60 
Summa           40 547           36 051             4 496           34 917 
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dock innebära motsvarande högre kostnaderna för 
2022. Kommunstyrelsen har haft obudgeterade 
kostnader för påskgåva, som samtidigt   var ett 
stöd till det lokala näringslivet, till anställda på  0,3 
mnkr. Arvodena översteg budget med ca 0,2 mnkr 
och övriga poster med ca 0,3 mnkr.  Nettokost-
naderna för kommunstyrelsen 2021 är i nivå  med 
motsvarande kostnader för 2020. Kostnaderna för 
bredbandsbidrag har varit ca 0,5 mnkr lägre 2021 
jämfört med 2020. Jämfört med 2019 och tidigare 
år har kostnaderna för arrangemang, på grund av 
pandemin, varit lägre för såväl 2019 som 2020. 

Kommunledningsförvaltningen redovisar ett bud-
getöverskott på nästan 3 mnkr. Budgetöverskottet är 
huvudsakligen hänförbart till IT-enheten. Enhetens 
överskott förklaras av högre tjänsteintäkter, lägre 
avskrivningskostnader och lägre kostnader för såväl 
löner som konsultarbete. De högre intäkterna, främst 
beroende på ökade volymer, påverkar resultatet starkt 
positivt på grund av hög täckningsgrad. Kostnaderna 
för avskrivningar har sjunkit på grund av försenade 
investeringar.  

Nettokostnaderna för kommunledningsförvaltningen  
har ökat med ca 1 mnkr från 2020 till 2021. De 
största kostnadsökningarna har skett på HR- och 
ekonomienheten. HR-enhetens högre kostnader 
förklaras till stor del av ökade kostnader för licenser 
och avskrivningar på verksamhetssystem. Ekono-
mienhetens kostnadsökningar förklaras dels av högre 
kostnader för personal, dels av ökade kostnader för 
licenser och avskrivningar kopplade till investeringar 
i systemstöd. De ökade personalkostnaderna beror 
på så kallad helårseffekt. Under 2020 anställdes en ny 
upphandlare och en ny controller under våren. För 
2021 belastas enheten av kostnader för hela året.

Årets verksamhet 
I likhet med 2020 har kommunstyrelsens och 
kommunledningsförvaltningens arbete påverkats  
av effekterna av coronapandemin. T ex har antalet 
företagsbesök varit väsentligt lägre än 2019 då re-
presentanter för kommunstyrelsen och kommunens 
näringslivsansvariga gjorde 90 företagsbesök. 

Under 2021 har införandet av ett nytt kommunge-
mensamt beslutsstödssystem påbörjats och till stora 
delar slutförts. Den sista delen av systemet kommer 
att införas under första kvartalet 2022. Systemstödet 
förväntas underlätta rapportering och analys av 
såväl verksamhet som ekonomi. Arbetet med att 

ytterligare utveckla enhetens upphandlingsfunktion 
har fortsatt. Bland annat har ett stort kliv tagits mot 
så kallad kategoristyrd upphandling vilket innebär ett 
mer strategiskt förhållningssätt där bland annat fler 
i organisationen med sakkunskap deltar i upphand-
lingsprocessen. 

Under 2021 har mycket av arbetet på kansli- och 
kommunikationsenheten kretsat kring pandemin. 
Enheten har kontinuerligt kommunicerat internt  och 
externt kring covidrelaterad information. Våren 2021 
ställdes i också i stort sett samtliga politiska samman-
träden om från fysiska till digitala. 

Utvecklingen av webbplatsen har till största delen 
handlat om anpassning till gällande lagstiftning. År 
2020 trädde tillgänglighetsdirektivet i kraft fullt ut 
för externa webbplatser, och under 2021 har mycket 
tid lagts på att fortsätta arbetet med att skapa en 
tillgänglig webbplats. Arbetet bar frukt då företaget 
Funka listade habokommun.se på plats 6 över de 
mest tillgängliga offentliga webbplatserna. Antalet 
följare på Facebook ökade och var 2 268 (1 926) 
vid årets slut.. Antalet följare på Instagram ökade 
från 607 till 993. År 2021 fortskred arbetet med 
att utveckla kommunens e-tjänster. Vid årsskiftet 
fanns två interna e-tjänster och 49 externa tjänster. 
Under året antogs också nytt arkivreglemente och ett 
grundligt arbete för att ta fram en mer moderniserad 
informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
gjordes. 

HR-enheten har under året haft fortsatt omfattande 
arbete med coronapandemin ur ett kommunöver-
gripande arbets givarperspektiv och följt ändringar 
i lagar och avtal som påverkat verksamheterna. 
Under året har ett helt nytt koncept gällande ledar-
program för kommunens chefer implementerats där 
förvaltningsövergripande chefsnätverk bildats för 
erfarenhetsutbyten.  

HR-enheten har också bedrivit ett stort utveck-
lingsarbete tillsammans med ekonomienheten 
kring personalnyckeltal, där uppföljning och analys 
numera sker på ett enkelt och användarvänligt sätt i 
beslutsstödsystemet Hypergene. Bemannings- och 
personalförsörjningsfrågor har också varit omfat-
tande med ett ovanligt högt tryck som krävt ett 
stort arbete för HR-enhetens bemanningsenhet som 
servar alla förvaltningar förutom socialförvaltningen 
med vikarier. 
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Fortsatt arbete med uppföljning av IT-enhetens 
leverans mot förvaltningarna, genom att förutom 
de interna budgetplaneringsmötena som sker i 
samordning med ekonomi, också löpande under året 
stämma av leveransen från IT-enheten vad det gäller 
omfattning, kvalitet och tjänsteutveckling.

I takt med de allt större cybersäkerhetshot som före-
ligger mot leveransen av en säker och stabil IT-drift, 
har arbetet med säkerhetsuppdateringar eskalerats 
och diverse informationssäkerhetsgenomlysningar av 
infrastrukturen har gjorts. I de fall brister identifierats 
har projekt för att minimera dessa initierats.

IT-enheten har dessutom börjat titta på alternativa 
lösningar till vissa molntjänster och ingår i den sam-
verkansgrupp som Skatteverket och Tillväxtverket 
tillsammans driver, med syfte att hitta funktionella 
och rättsäkrade samarbetsplattformar som linjerar 
med de juridiska krav som exempelvis ställs utifrån 
ett GDPR-perspektiv.

Socialförvaltningens IT-samordnare har flyttat in 
i IT-enhetens lokaler och dessutom inkluderats i 
IT-enhetens ärendehanteringssystem. Detta skapar 
högre kvalitet i ärendehanteringen.

Intern kontroll 
Kommunledningsförvaltningen har följt planen  för 
intern kontroll och rapporterat utfallet till kom-
munstyrelsen. Inga anmärkningsvärda brister har 
identifierats.

Investeringar 
Årets investeringsutgifter har uppgått till 4,8 mnkr. 
Det är 6,9 mnkr lägre än budget men 3,5 mnkr mer 
än 2020. De största investeringarna har gjorts inom 
IT och avser utbyggnad av nätverk och inköp av 
elevdatorer. Årets investeringsutgifter har uppgått till 
4,8 mnkr. Det är 6,9 mnkr lägre än budget men 3,5 
mnkr mer än 2020. De största investeringarna har 
gjorts inom IT och avser utbyggnad av nätverk och 
inköp av elevdatorer.

Framtiden
Verksamheterna vid kommunledningsförvaltningen 
fungerar till stora delar stödjande i förhållande till 
kommunens olika verksamheter som till exempel 
skola, äldreomsorg, fritid- och kultur samt fastigheter 
och infrastruktur. Enheterna på kommunlednings-
förvaltningen har också en viktig funktion   när det 

gäller att skapa goda förutsättningar för att skapa 
samhällsutveckling tillsammans med olika externa 
myndigheter, organisationer, företag och övriga 
aktörer.

En helt avgörande faktor för framgång framöver 
kommer att vara kommunens förmåga att ta tillvara 
de möjligheter som digitaliseringen skapar. Det 
kommer att krävas fortsatta investeringar men 
samtidigt öppnas nya möjligheter till utveckling av 
verksamheten och till effektiviseringar. Detta kan i 
förlängningen medföra både en förbättrad kvalitet 
och lägre kostnader. En utmaning med den ökade 
digitaliseringen  är dock den ökade sårbarheten 
och det ställs därför allt högre krav på kommunens 
förmåga att kunna möta olika angrepp mot system 
och IT- infrastruktur. Angreppen har blivit alltmer 
sofistikerade och frekventa och har drabbat många 
organisationer, inklusive kommuner, de senaste åren 
med stora oönskade konsekvenser som resultat.

Ökade krav från invånare, myndigheter och andra 
organisationer  medför också utmaningar. Bra 
samarbete med företag, ideella organisationer, andra 
kommuner och invånare  är nödvändiga för att 
kunna klara av att lösa kommunens uppgifter  på 
bästa sätt. 

För att kunna rekrytera och behålla kompetent 
personal krävs att kommunen upplevs som en 
attraktiv arbetsgivare som står sig väl i konkurrensen 
med andra arbetsgivare. Det är i det sammanhanget 
viktigt att det skapas ett gott arbetsklimat, via en 
ledningskultur som är tillåtande och uppmuntrar till 
innovationer och nytänkande och som uppmuntrar 
till ständiga förbättringar av verksamheten.

En växande kommun med stora investeringsbehov 
ställs inför verksamhetsmässiga och ekonomiska 
utmaningar. Då måste det finnas ett bra stöd, via 
kommunledningsförvaltningens  personal, till 
kommunens olika verksamheter när det gäller 
exempelvis ekonomiuppföljning, personalfrågor i 
dess olika former, it-stöd, digitalisering och kommu-
nikation. Förvaltningen har också en väldigt viktigt 
roll i att stötta den demokratiska processen och de 
förtroendevalda som har olika uppdrag inom den. 
Utvecklingen av den lokala demokratin kommer att 
vara en av de allra viktigaste frågorna framöver och 
kommunledningsförvaltningens tjänstemän måste 
vara väl grundade i den så kallade ämbetsmanna-
etiken som grundar sig på de rättsliga principerna 
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demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, 
respekt för människors lika värde, frihet och värdighet 
samt effektivitet och service. 

Nyckeltal
2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnad/inv kr* 2 842 2 794 2 760 2 594 2 892
Verksamhetens andel av total nettokostnad (%) 4,1 4,9 4,7 4,9 5,6

* Nettokostnad inklusive interna intäkter för sålda IT-tjänster. Fr o m år 2018 är IT-enheten en resultatenhet vars 
intäkter och kostnader ska mötas.
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Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen exklusive affärsdrivande verksamheter ansvarar för: bygglov, 
mark- och planärenden, vatten, avlopp, grönytor, gatudrift och trafikfrågor, gatu- och 
VA-entreprenader, fastighetsförvaltning av kommunens egna fastigheter, byggentre-
prenader och produktion av mat till skolor, äldreomsorgen med mera. 

Årets ekonomiska resultat (tkr) 

TK Admin når ett resultat drygt 0,4 mnkr sämre än 
budget, till följd av högre kostnader för bidrag till 
statlig infrastruktur, högre kostnader av bostadsan-
passningar och rivningskostnader för paviljong vid 
Hagabodaskolan. Dessa ökade kostnader möts av 
lägre kostnader av konsulttjänster samt intern kost-
nadsränta.

Kostverksamhetens resultat uppgår till 140 tkr bättre 
än budget. Intäkterna når inte budget på grund av 
minskade volymer inom framförallt förskola beroende 
på pandemin. Restaurang Kärrsliljan har varit stängd 
tom v.33 och övrig försäljning, både intern och extern, 
har varit låg. Den minskade försäljningen har mötts 
med minskade kostnader både för personal och 
livsmedel och förändringar i menyer.

Gata/Parks resultat blev 24 mnkr bättre än budget 
inkl. rörelsestörande intäkter för gatukostnadsersätt-
ning, till största andel för Kärnekulla men också Lilla 

Bränninge Etapp 3. Exkl. dessa intäkter blir enhetens 
resultat 1,7 mnkr sämre än budget. De främsta 
orsakerna är betydligt högre kostnader för grönytor 
och GS personal jämfört med budget.

Fastighetsenhetens totala resultat blev 2,4 mnkr sämre 
än budget varav resultatenheten fastighet/lokaler redo-
visar ett resultat 4,5 mnkr sämre än budget framför allt 
p.g.a.  nedskrivningar av tre fastigheter. 

Vaktmästeriets utfall blev 536 tkr bättre än budget pga. 
lägre personalkostnader främst p.g.a. vakant tjänst men 
även p.g.a. sjukfrånvaro, kostnader för anläggningsma-
terial och högre bidragsintäkter. 

Lokalvårdens resultat blev 1,6 mnkr bättre än 
budget, pga. lägre personalkostnader främst pga icke 
återbesatta tjänster men även sjukfrånvaro till följd av 
pandemin samt högre bidragsintäkter. 

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -119 -340 221 -185

Bidragsintäkter -1 868 -2 678 810 -2 131

Övriga intäkter -122 141 -145 194 23 053 -116 036

Summa Intäkter -124 128 -148 212 24 084 -118 353

Personalkostnader 51 970 46 970 5 000 45 258

Kapitalkostnader 43 003 46 676 -3 673 41 596

Övriga kostnader 60 878 64 999 -4 121 57 246

Summa kostnader 155 851 158 645 -2 793 144 100

Nettokostnad 31 724 10 433 21 291 25 748

*Budget 2021 – Bokslut 2021
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Årets verksamhet
Kosten
Renoveringen av Centralköket var klar i januari 
och har lett till en markant förbättrad arbetsmiljö 
och bättre förutsättningar att bedriva en säker och 
effektiv verksamhet.

För att klara besparingar, men även för att jobba mot 
mer klimatsmarta måltider, har förändringar i menyer 
genomförts vilket till största del mest påverkat 
förskola och skola.

Gata/Park
Arbetet med att skapa trygga färdvägar för oskyd-
dade trafikanter har fortsatt 2021. Utmed Kärne-
kullavägen och dela av Bränningegatan har upphöjda 
cykelväg byggts.

Vid våra kommunala badplatser anlades nya och 
förbättrade parkeringsmöjligheter. Tyngdpunkten 
lades på Domsands badplats med en ny parkering 
och anläggande av gångväg till badplatsen. Vid 
Baskarpsbadet och Furusjöbadet har parkeringsplat-
ser anlagts och förstärkts. 

Arbetet med projektering för avslutningen av Sibba-
bo deponianläggning pågick under året. Entreprenör 
för sluttäckningsarbetet har upphandlats.

Kommunförrådet arbetade under året med att skapa 
trevliga och inbjudande miljöer att vistas i. I somras 
kunde Haboborna njuta av fina planteringar och 
sittgrupper i centrum och en annan höjdpunkt var 
på lucia då 1 500 marschaller tändes runt om i Habo 
vilket skapade en mycket trevlig och uppmärksam-
mad stämning. 

Stora arbetsresurser har lagts ner i planeringsarbetet 
för Kärnekullaområdet i samarbete med VA-enheten, 
Plan- och exploateringsenheten och exploatören 
Tosito.

Fastighet
Under 2021 färdigställdes renovering av Central-
köket. Omläggning av papptak har utförts på delar 
av vårdcentrums tak på grund av vattenläckage.  
Fagerhults villa som ligger intill skolan har byggts 
om för att ge plats för fritidsverksamhet och nya 
lärararbetsplatser. Takbyte på Fagerhultsskolan har 
utförts. Underhålls- och energibesparingsarbeten 
har utförts enligt årsplaneringen. Projektering för 
ny skola/förskola samt sporthall på Kärnekulla har 

fortsatt och första spadtaget för skolan/förskolan 
togs i november. Under 2021 har behovet av akut 
underhåll ökat i omfattning. Det har varit en större 
vattenläcka på Hagenskolan och Vårdcentrum. Stora 
akuta underhållsåtgärder med takbyte, stambyte och 
badrumsrenovering har utförts på Skolgatan 

Projektering av ett antal nya projekt har påbörjats(-
Tillagningskök Hagaboda, ny gruppbostad, särskolan 
mm.) 

Intern kontroll
Kosten
Habo kost gör uppföljning genom matråd med 
elever och avstämningsmöten med ledningen för 
BUN. Inom äldreomsorgen finns det kostombud 
med träffar en gång i halvåret. Incidentrapportering 
sker vid varje felaktighet eller brist i hanteringen av 
specialkost. 

Gata/Park & Fastighet
2021 års beläggningsunderhåll och fastighetsunder-
håll har sammanställts och inlämnats för redovisning 
enligt intern kontrollplan.

Framtiden
Kosten
En stor utmaning är även fortsättningsvis rekrytering 
av personal. Heltid som norm och införande av 
kombinationstjänster är en stor utmaning att hantera. 
Renoveringen och ombyggnad av Hagabodaskolans 
kök ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och 
en effektivare produktion. 

Gata/Park
Gata/Park ser optimistiskt på framtiden, med en 
beredskap att axla de utmaningar som kommunen 
ställs inför när det gäller att projektera och genom-
föra lämpliga investeringsprojekt. En tuff  utmaning 
kommer dock att bli sluttäckningen av Sibbabo där 
det är svårt att uppskatta tidsåtgången för projektled-
ning. Tillsammans med Kärnekulla är Sibbabo de två 
större projekten 2022, övriga prioriterade projekt är 
att påbörja arbetet med lekmiljöer samt arbetet med 
att bygga ihop de nya områdena på Bränninge med 
Habo centrum genom att en nya gång- och cykelväg 
utmed Bränningegatan.

Fastighet
På grund av den rådande pandemin och bemanning-
en fick flera planerade underhållsåtgärder på Vård-
centrum skjutas upp. Med kännedom om befintlig 
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fuktproblematik i delar av fastighetsbeståndet finns 
risk för att akuta problem uppstår som kräver 
stora ekonomiska och personella insatser. Tekniska 
förvaltningen har i möjligaste mån försökt prioritera 
åtgärder som inte medför alltför stora konsekvenser 
på lång sikt, men fortsatta ökade insatser krävs för 
underhållsåtgärder som berör klimatskalen såsom 
tak- och fönsterbyten samt markdräneringar. 

Installation av solceller har skjutits upp på grund av 
många andra akuta insatser och bemanningsbrist. 

Kameraövervakning planeras på två skolor (Allé- och 
Bränningeskola). Tillståndsansökan är inskickat och 
svar inväntas innan fortsatt installation är möjligt. 

Investeringar (tkr)
Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse
164 888 68 409 96 479

TK Skatt upparbetar 78 % av årets investeringsbudget, vilket är en ökning i jämförelse med de senaste årens 
förbrukningstakt. De största avvikelserna på projektnivå redovisas i tabellen nedan:

Egna nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Beläggningsunderhåll, m2 28 200 28 249 20 794 26 240 13 837
Vägyta inkl. GC-vägar, m2 635 872 652 709 652 709 652 709 648 279
Antal lagade dagsportioner 153 733 159 919 167 000 170 467 181 786
Antal dagsportioner/årsanställda i c-centralköket 12 134 12 962 13 533 13 529 15 024
Skolmåltidskostnad/elev 39,50                  39,26                  37,85 36,67 35,79

Nyckeltal

Projekt Investerings-
budget 2021

Bokslut  
2021

Avvikelse Kommentar

Ny skola Söderkulla/Kärnekulla 40 418 10 150 30 268
Sporthall Kärnekulla 19 069 2 511 16 558
Förskola Söderkulla/ Solhöjden 16 737 184 16 553 Skola/förskola Kärnekulla

Kärnekulla (Gata) 28 500 21 433 7 067 Anläggn. av Gata, intäkt 
Fagerhult, Fagerlidsvägen m.fl. 4 000 0 4 000
Fönsterbyte Vårdcentrum lägenheter 4 026 165 3 861 Pandemin och besöksförbud 

har försenat projektet
Ospecificerat 4 719 1 063 3 656
Lekmiljöer 2 980 7 2 973
Toalett/serviceanl. Västgöte 2 228 82 2 146
Gång- och cykelväg Fagerhult/
Baskarp, asfalt & bel.

1 499 0 1 499

Särskola 1 300 0 1 300
Solel & solceller 1 000 -163 1 163
Ombyggnad centralkök 0 3 121 -3 121
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Miljöbokslut

 ● Belysningsarmatur har kompletterats med närvarostyrning i ett flertal fastigheter

 ● Ombyggnad av ventilationsanläggning på reningsverket: nytt FTX aggregat installerades (Tidigare tilluft-
saggregat med elpatron) 

 ● Två elfordon till fastighetsenheten har anskaffats under året. (Drifttekniker) En ny och en som ersatte en 
dieselbil

 ● Värmeisolering av ventilationskanaler har utförts på kallvindar delar av Vårdcentrum

 ● Andelen ekologiska livsmedel inom kostverksamheten uppgick under året till 28,6% (29,1%). Andelen 
totalt inköpta svenska varor uppgick till 66,22% (65,09%) och andelen närproducerade livsmedel uppgick 
till 12,71% (12,95%).



Susanne Wahlström 
Ordförande

Svante Modén 
Förvaltningschef

 
VA-verksamheten
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VA-verksamheten
VA-enheten på tekniska förvaltningen ansvarar bl.a. för kommunens dricksvatten- 
försörjning och avloppsvatten. Enheten driver, sköter och underhåller avlopps- 
reningsverk, dricksvattenverk och ledningsnät.

Årets ekonomiska resultat (tkr) 

VA-verksamheten visar ett resultat 144 tkr sämre 
än budget för 2021. Verksamheten har under slutet 
av året drabbats av de kraftigt höjda elpriserna vilka 
påverkar resultatet negativt. Även kostnader för 
förbrukningsmaterial har varit höga under året. Detta 
möts dock i stor utsträckning av att personalkostna-
derna inte upparbetats, pga en vakant tjänst under 
del av året, och att taxeintäkterna varit något högre 
än budgeterat. 

Årets verksamhet
2021 har i många avseenden liknat 2020 med ett 
fortsatt intensivt och utmanande år för VA-enheten 
med ny personal, akuta händelser och pandemi 
vilket, trots vaccinering, fortsatt har resulterat i en 
orolig och pressad arbetssituation, framför allt för 
driftpersonalen.

Under 2021 har förstudien om framtida Habo 

avloppsreningsverk slutförts, reinvesteringar har 
gjorts i befintlig anläggning och provtagningen har 
utökats för att möta nuvarande och framtida behov 
och krav. Driftstörningar har inträffat under året och 
har anmälts till tillsynsmyndighet. EU-domstolen 
fällde Sverige för överträdelse av avloppsdirektivet i 
tre orter i norra Sverige men frågan om att svenska 
reningsverk ska få tillgodoräkna sig kväveretention, 
som är fallet för Habo reningsverk, blev inte slutligt 
avgjord i domstolen. Utredning och drift av kom-
munens avloppsanläggningar visar ett fortsatt stort 
behov av reinvestering och utveckling.

Anpassad dricksvattenprovtagning har gjorts även 
i år för att skydda kunder såväl som VA-enhetens 
driftorganisation vilket försvårar representativa 
provresultat. Extra prov har tagits för att säkerställa 
vattenkvaliteten även om vaccinering har medgett 
en viss återgång till normalt förfarande. Antalet 

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -20 650 -20 978 328 -19 209

Bidragsintäkter 0 -16 16 -39

Övriga intäkter -603 -691 88 -3 364

Summa Intäkter -21 253 -21 685 432 -22 613

Personalkostnader 5 892 5 707 184 5 736

Kapitalkostnader 3 264 3 600 -337 4 863

Övriga kostnader 11 069 11 493 -424 10 713

Summa kostnader 20 225 20 801 -576 21 312

Nettokostnad -1 028 -884 -144 -1 300

*Budget 2021 – Bokslut 2021
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vattenläckor under året har varit något fler än tidigare 
år. Arbetet med övergången till digital avläsning 
av vattenmätare har fortsatt och idag är 1 av 3 
vattenmätare hos våra kunder digitala. Under 2021 
har ytterligare en tryckstegringsstation byggts för att 
stärka vattenförsörjningen till Habo tätorts sydvästra 
delar. 2021 har radat upp en hel del projekt både i 
planeringsskede och byggskede; överföringsledningar 
för vatten, avlopp, ledningsförnyelse, exploatering 
och enstaka nyanslutningar. Många av projekten 
genomförs i nära samarbete med gata/parkenheten. 
Anslutningen av Ebbarp m fl är färdigprojekterad 
men avvaktar överenskommelse om ledningsrätt. En 
rad upphandlingar har också gjorts under året.

Intern kontroll
VA-verksamheten följs upp genom egenkontroll-
program på respektive vatten-/avloppsverk. Habo 

reningsverk är tillståndspliktigt och har ett antal 
villkor att uppfylla.

Framtiden
För att möta framtida miljökrav och säkra den fram-
tida avloppsreningen för Habo tätort kommer det att 
krävas stora investeringar. Nuvarande anläggning har 
stort reinvesteringsbehov. Planering och projektering 
för en tekniskt och kostnadsmässigt optimal anlägg-
ning behöver påbörjas.

Habos tillväxt innebär betydande utmaningar för 
VA-verksamheten vad gäller ny- och reinvestering 
i ledningsnät, avloppsrening, dagvattenhantering 
och dricksvattenförsörjning. För att möta dessa 
utmaningar krävs engagemang, långsiktig planering, 
samarbete och resurser.

Nyckeltal

Egna nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Nettokostnad/inv -69 -104 22 -59 -198
Vatten/avlopp/täckningsgrad 101 90 99 104 117

Fakta
Antal åtgärder-vattenläckor 17 11 12 12 6

Större avvikelser

Projekt Investerings-
budget 2021

Bokslut 2021 Avvikelse Kommentar

Eket, Ebbarp mfl kommu-
nal VA

14 375 2 730 11 645 Senarelagt genomförande

Fagerhult Fagerlidsvägen 
mfl

8 785 343 8 442 Senarelagt genomförande

Bränningegatan VA-Skytte-
vägen

3 533 4 875 -1 342 Projektering, längre genomför-
andetid pga utökade arbeten, 

okända förhållanden
Habo reningsverk 5 000 1 359 3 641 Planering/projektering. Sena-

relagd start för byggnation ny 
brädd

Investeringar (tkr)
Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse
88 206 61 860 26 346
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Balansräkning, 2021 mnkr

Tillgångar 2021 2020

Anläggningstillgångar

Mark, byggnader, anläggningar 109,7 83,3
Maskiner, inventarier 0,3 0,4
Pågående investeringar 59,3 27,1
Summa anläggningstillgångar 169,3 110,8

Omsättningstillgångar

Övriga omsättningstillgångar 1,0 1,1
Kortfristiga fordringar kommunen 15,3 13,1
Summa omsättningstillgångar 16,3 14,2

Summa tillgångar 185,6 125,0

Eget kapital, avsättningar skulder:

Eget kapital 
Balanserade vinster/förluster 9,1 7,8
Periodens resultat 0,9 1,3
Totalt eget kapital 10,0 9,1

Avsättningar pensioner 0,3 0,3

Skulder
Långfristiga skulder kommunen 173,5 114,5
Kortfristiga skulder 1,8 1,1
Summa skulder 175,3 115,6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 185,6 125,0

Resultaträkning 2021 mnkr

2021 2020

Verksamhetens intäkter 21,7 22,6
Verksamhetens kostnader -17,5 -18,2
Avskrivningar -3,3 -3,1

Verksamhetens nettokostnader 0,9 1,3

Finansnetto

Årets resultat 0,9 1,3
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Susanne Wahlström 
Ordförande

Svante Modén 
Förvaltningschef

 
Exploateringsverksamheten
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Exploateringsverksamheten
Årets ekonomiska resultat (tkr) 

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter 0 0 0 0

Bidragsintäkter 0 -3 3 0

Övriga intäkter -611 -4 762 4152 -2236

Summa Intäkter -611 -4 762 4152 -2236

Personalkostnader 596 611 -15 590 

Kapitalkostnader 0 0 0 0

Övriga kostnader 15 212 -197  30 

Summa kostnader 611 823 -212 620

Nettokostnad 0 -3 939 3 939 -1557 

*Budget 2020 – Bokslut 2020

Exploateringsverksamheten når 2021 ett resultat 
3 939 tkr bättre än budget, pga högre intäkter än 
förväntat för försäljning av mark för verksamhet på 
Tumbäck industriområde.

Årets verksamhet
Stor fokus har varit att inleda förhandlingar med 
markägare dels för markreserver men även för att 
reglerar över allmän platsmark i Fagerhult till kom-
munen. Förhandlingar har även förts med markägare 
inom Habo tätort avseende mark för bostäder.

Framtiden 
Kommunen har bostadsmark motsvarande ca 50 
villatomter samt bostadsmark för ca 40 lägenheter 
(motsvarande ca 11 villatomter) som ska erbjudas 
till försäljning inom exploateringsområdet Västra 
Solhöjden. 

Habo är en tätort som växer. Det finns ett stort 
behov av att bygga bostäder, förskolor och skolor. 
Kommunen har en god planberedskap för ca 1300 
lägenheter samt tomtmark för förskola och skola. 
Mark finns även planlagd för verksamheter men då 
försäljning av industrimark varit rekordhög 2021 är 
markberedskapen nu för låg. Fokus för kommande år 
att tillskapa mark för verksamheter och att generellt 
arbeta med att åstadkomma en god markberedskap.

Habos starka utveckling innebär att kommunens 
situation är ansträngd när det gäller personalkapaci-
tet. Kommunen har därför behov av förstärkning när 
det gäller att arbeta med genomförandefrågor. En 
rekrytering av mark- och exploateringsingenjör pågår 
och tjänsten beräknas tillsättas v.t. 2022. 
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Nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Antal genomförda mark/ fastighetsförvärv 0 4
Antal budgivningar 0 0 2 1
Antal vunna budgivningar 0 0 0
Antal ha kommunägd mark för bostäder i Habo tätort (ha) ca 7,4 ca 7,4 ca 8 ca 8,5 ca 9,5
Antal ha kommunägd mark verksamhet/industri i Habo tätort ca 5 ca 9 ca 12 ca 13 ca 13

Investeringar (tkr)
Projekt Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse
V:a Solhöjden Etapp 2 0 772 -772
Tumbäcks Industriområde 1 200 4 123 -2923
Utökad markreserv 2 000 326 1674
Totaler 3 200 4 927 -2 063

En försäljning av en större industritomt (3 ha) 
medförde att den sista gatan inom industriområde 
Tumbäck brådskande behövde byggas ut vilket inte 
inrymdes i 2021 års investeringsbudget.
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Samuel Nyström 
Förvaltningschef

 
Räddningstjänsten

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten ansvarar för: brandskyddsfrågor, operativ räddningstjänst,  
krishantering och samordning av kommunens arbete med skydd mot olyckor.

Årets ekonomiska resultat (tkr) 

Räddningstjänsten visar en negativ avvikelse mot 
budget med -18 tkr. Avvikelsen beror dels på för-
höjda licensavgifter av Räddningstjänstens verksam-
hetssystem Daedalos. Tidigare har Habo Kommun 
kunnat använda Jönköping Kommuns licens men får 
nu inte längre göra detta. En annan del i avvikelsen 
är kostnaden för SOS som är förhöjd.

Räddningstjänsten haft extra personella resurser 
under året för att samordna kommunens arbete med 
pandemin. Detta bidrar till en del av avvikelsen. 
Denna kostnad ska tas centralt och inte belasta 
enbart Räddningstjänsten. Räddningstjänsten hade 
även en förhöjd leasingavgift 2021 vilket också utgör 
en del av den totala avvikelsen.

Årets verksamhet
För räddningstjänstens del har 2021 fortsatt varit 
mycket arbete med Pandemin och samordningen 
internt i kommunen. Medarbetare från räddnings-
tjänsten har tillsammans med personer från kom-

munledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen 
och socialtjänsten, arbetat i kommunens inriktnings 
och samordningsfunktion, för att hantering av 
pandemin.

Arbete med att ta fram nya delprogram i brandföre-
byggande samt operativ räddningstjänst tillhörande 
handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet 
påbörjades och kommer slutföras under 2022. Ett 
handlingsprogram styr verksamheten inom området 
och ska antas för varje ny mandatperiod. 

Pandemin har även detta år medfört att bland annat 
tillsyner, utbildningar och informationstillfällen har 
fått ställas in eller genomföras digitalt där det varit 
möjligt. Antalet deltagare vid utbildningarna 2021 
ligger i nivå med 2020.

Räddningstjänsten har utbildat 0 (0) elever i försko-
leklass och årskurs två i brandskydd. På grund av 
pandemin har inte räddningstjänsten haft tillträde att 

 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -200 -275 75 -155
Bidragsintäkter -700 -731 31 -1169
Övriga intäkter -230 -213 -17 -228
Summa Intäkter -1 130 -1 219 89 -1 552
     
Personalkostnader 5 685 5 332 353 5 525
Kapitalkostnader 284 284 0 184
Övriga kostnader 2 394 2 854 -460 2 953
Summa kostnader 8 363 8 470 -107 8 662

     

Nettokostnad 7 233 7 251 -18 7 110
     

*Budget 2021 – Bokslut 2021     
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komma ut i skolorna och undervisa. Förhoppningen 
är att en del av detta ska kunna tas igen under 
kommande år. Räddningstjänsten har totalt under 
året utbildat 444 (541) personer i brandskydd och 
sjukvårdsutbildningar, till viss del har detta skett 
digitalt. 

Under 2021 har det inte inträffat några stora och om-
fattande händelser i Habo kommun som krävt större 
operativa insatser. Räddningstjänsten larmades till 
183 (163) händelser under året. Av dessa gjordes 28 
(15) insatser i annan kommun. Antalet trafikolyckor 
har ökat markant under året jämfört med året innan 
och totalt gjordes 42 (25) insatser vid trafikolyckor. 
En stor del av trafikolyckorna skedde på väg 195, 
en med allvarliga personskador. Antalet bränder i 
byggnader var 7 (8) och är fortsatt mycket lågt. Ingen 
person har omkommit i samband med trafikolycka 
eller bränder. Vid ett tillfälle under året inträffade en 
brand i byggnad i kommunen där räddningstjänsten 
hade en avgörande roll för att händelsen slutade 
lyckligt utan allvarliga personskador. Det skedde ett 
antal mindre skog/markbränder under den varma 
sommaren. Alla hanterades inom ordinarie verksam-
het och samverkan.  

Arbetet i nätverket för att förebygga skadegörelse 
inom kommunen har fortsatt och antalet skador och 
skadekostnader är låga. Under året har räddnings-
tjänsten deltagit i skoldagarna ”lag och rätt” där man 
utbildat och informerat 140 elever i årskurs 7 om 
bland annat skadegörelse och anlagd brand samt 
brandskydd i hemmet. 

Under året har kommunen tillsammans med Polisen 
arbetat förebyggande mot ungdomsrelaterad brotts-
lighet, enligt det medborgalöfte som gällde för 2021.

Framtiden
Habo kommun har sedan många år en positiv 
utveckling. Kommunens befolkning ökar och 
infrastrukturen byggs ut. Detta påverkar kommunens 
riskbild och verksamhet för trygghet och säkerhet. 
Bland annat innebär detta att ökningen av antal 
händelser där räddningstjänsten kallas även fortsätt-
ningsvis kommer att öka.

En revidering av Lag om skydd mot olyckor 
(2003:778) antogs under hösten 2020 och ställer 
en rad nya krav, bland annat på kommunernas 
räddningstjänst. Förändringarna genomfördes under 
2021, men kommer under kommande år noga 

behöva utvärderas, så att hög kvalité i verksamheten 
bibehålls och uppfyller de intentioner och krav 
som återspeglas i reviderad lagstiftning. Förmågan 
till samverkan är central och kommer sannolikt att 
fördjupas ytterligare inom olika områden. Samarbetet 
i länet genom Räddsam F och F-samverkan är i detta 
perspektiv helt rätt. Det gäller att fortsätta att bevara 
och utveckla dessa samarbeten i Jönköpings län, där 
även samarbetet med SOS är av stor betydelse. 

Den ökade spänningen i vår omvärld kan på olika 
sätt komma att påverka kommunen. En väl funge-
rande krisberedskap vid fredstida kriser är grunden 
för ett civilt försvar. Ytterligare satsningar inom 
krisberedskap och civilt försvar kommer sannolikt 
behöva göras inom de kommande åren, så att en 
grundläggande service kan säkerställas för kommun-
invånarna även vid störda förhållanden.

För framtiden bedöms att klimatförändringarna 
sannolikt kommer att påverka samhället i stor 
omfattning. Med anledning av detta pågår på många 
håll arbeten med att planera för de förändrade 
förutsättningarna samhället har till följd av klimat-
förändringarna. Även på lokal nivå är detta viktiga 
frågor. Under de senaste åren har samhället drabbats 
av ett flertal väderrelaterade händelser med omfat-
tande skador till följd.  

Räddningstjänstens organisation utgörs i huvudsak 
av deltidsanställd personal där idag många kom-
muner har svårt med rekrytering. Hittills motsvarar 
personalförsörjningen i Habo ambitionerna i beslutat 
handlingsprogram. Det är angeläget att fortsätta 
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare för 
att möjliggöra en ändamålsenlig, effektiv operativ 
organisation.
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Nyckeltal

Investeringar (tkr)
Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse

700 675 0,25

Nyckeltal % och kronor 2021 2020 2019

Nettokostnad/inv kr

Verksamhetens andel av total nettokostnad, %

Antal anställda heltid 3 3 2

Antal anställda deltid 22 24 25

Beredskapsstyrka 1+4 1+4 1+4

Antal tillsynsobjekt 150 150 150

Antal tillsyner enl Lag om skydd mot olyckor 3 6 24

Antal tillsyner enl. Lag om brandf  och expl varor 0 0 3

Antal utbildade i brandskydds/sjukvårdsutbildn. 444 541 1 566

Antal räddningstjänstinsatser 182 139 163

-varav brand i byggnader 7 8 12

-varav trafikolyckor 42 25 35

-varav i annan kommun 28 15 28

Totalt antal persontimmar vid insatser 1649 853 1 066
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Svante Modén 
Förvaltningschef

Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden behandlar ärenden enligt plan- och bygglagen, trafikärenden  
och strandskyddsärenden. Byggnadsnämndens tjänstemän jobbar på tekniska  
förvaltningen där även nämndens administration finns. 

Årets ekonomiska resultat (tkr)

Årets ekonomiska resultat visar att byggnadsnämn-
den har fått in högre intäkter än vad som budgeterats 
för vilket gäller både bygglovs- och planintäkter. 
Detta beror på ett flertal större byggprojekt samt de-
taljplanearbeten. Även tillsynsavgifter har tillkommit. 
Budget för personalkostnader har inte upparbetats. 
Nämnden kan därför lämna tillbaka ett överskott 
på 1 418´ kr. Sammanställningen visar också att de 
övriga kostnaderna är högre än budget. Detta beror 
på högre kostnader för bl.a. konsulter (uppdatering 
av primärkartan) och licenser. 

Årets verksamhet
Under året har byggnadsinventeringar för tätorterna 
Habo, Brandstorp, Fagerhult, Baskarp, Furusjö och 
Västerkärr genomförts, samt för kyrkbyarna kring 
Brandstorps kyrka, Gustav Adolfs kyrka och Habo 
kyrka.

Bygglov
Det har varit ett fortsatt högt tryck med många 
inkomna ärenden under året. En bygglovshandläg-
gare valde att avsluta sin tjänst men tjänsten kunde 
snabbt tillsättas. Sjukfrånvaron har varit 14,6 % vilket 
beror på flera långtidssjukskrivningar som inte varit 
arbetsrelaterade. Fokus har legat på att handlägga 
inkomna ärenden inom rätt tid. Efter att ha haft 
en vakanttjänst under en längre tid så kunde en ny 
nämndsekreterare anställas under året. För att täcka 
upp vissa arbetsuppgifter så som att sätta adresser 
och ajourhålla i LINA har konsulttjänster köpts in. 

Alla utom sju ärenden har kunnat handläggas under 
de lagstadgade tio veckorna som gäller för lov och 
under fyra veckor för anmälningsärenden. För att 
effektivisera handläggningsprocessen och jobba med 
enkel och tillgänglig service har enheten börjat jobba 
med nya mallar som är klarspråksgranskade av en 

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -4 258 -5 134 876 -4 484
Bidragsintäkter 0 -375 375 -218
Övriga intäkter 0 -231 231 -583
Summa Intäkter -4 258 - 5 740 1 482 -5 285

Personalkostnader 6 355 5 903 452 6 310
Kapitalkostnader 81 81 0 23
Övriga kostnader 1 267 1 783 -516 2 760
Summa kostnader 7 703 7 767                 -64 9 092

Nettokostnad 3 445 2 027 1 418 3 807

*Budget 2021 – Bokslut 2021
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konsult. 

Detaljplanering
Enheten har under året inte varit fullt bemannad 
pga. föräldraledigheter. En ny detaljplan för bostäder 
på Ringvägen (LSS-boende) har tagits fram under 
året som innebär att den befintliga byggnationen 
blir planenlig. Detaljplanen vann under året laga 
kraft. Detaljplan för bostadsbyggnation väster om 
Mölekullen har tagits fram, men är inte antagen 
ännu. Arbetet med detaljplan för bostäder, skola 
och förskola på Stormagärdet har fortsatt och beslut 
om samråd togs i byggnadsnämnden i december. 
Detaljplan för att utöka byggrätter har påbörjats i 
Furusjö. 1 st. planbesked har beviljats under året för 
att möjliggöra utveckling på fastigheten i korsningen 
Hovslagaregatan/Jönköpingsvägen.

I samarbete med GIS-samordnaren och extern 
konsult har arbetet fortsatt med att digitalisera 
kommunens äldre detaljplaner. Syftet är att samtliga 
detaljplaner ska vara digitala och tillgängliga på en 
gemensam webbplats. Webbplats har också gjorts 
om en del för att tydliggöra informationen som 
finns där. Ett nytt sätt att presentera detaljplanernas 
information har tagits fram som är helt webbaserat. 
Utifrån ny lagstiftning och de nya nationella kraven 
på att leverera detaljplanerna digitalt till en nationell 
databas, har mallar uppdaterats och nya har tagits 
fram för detaljplanekarta samt planbeskrivning.

Tillsyn
Under året har 28 tillsynsärenden ärenden startats 
bland annat för olovligt byggande, ovårdade tomter 
och brott mot strandskyddet. När året var slut hade 
vi 86 öppna tillsynsärenden i VISION och 47 ären-
den i W3D3. Arbetet med tillsyn har inte prioriterats 
under året.

Karta
För att kunna göra korrekta bedömningar i handlägg-
ning så är vi beroende av en aktuell och uppdaterad 
karta. En satsning för att uppdatera primärkartan har 
gjorts under året. 

Trafik
I huvudsak har arbetsuppgifterna bestått i att 
handlägga parkeringstillstånd samt trafikföreskrifter.

Intern kontroll
Den interna kontrollen för nämnden har delvis 
utförts enligt den internkontrollplan som godkänts 

av nämnden. På grund av ansträngd bemanning har 
vissa delar fått nedprioriteras. Internkontrollplanen 
berör beslut, ekonomi, ärendehantering och uppfölj-
ning. 

Framtiden
Kommunen har därmed en god planberedskap 
för att tillgodose bostadsförsörjning. Prioritering 
kommer troligtvis att ske för framtagandet av 
detaljplaner som kan möjliggöra fler bostäder i de 
centrala delarna av Habo centrum, i enlighet med 
det planprogram som håller på att tas fram. Enheten 
ser ett ökat behov av att påbörja detaljplanelägg-
ningen för verksamhetsområde/industrimark. Fokus 
kommer att ligga på att genomföra byggnation av 
alla detaljplaner som har tagit fram för att undvika 
halvfärdiga bostadsområden och för att samla kom-
munens resurser för genomförandet. Vi ser därmed 
att det kommer att innebära ett fortsatt högt tryck på 
bygglovsenheten som hanterar bygglov och anmälan. 

Samhällsbyggnadsprocessen behöver bli mer digital 
vilket innebär ett stort och krävande arbete med 
att digitalisera handlingar och presentera dessa på 
ett lättillgängligt sätt. Det kommer innebära nya 
arbetsrutiner, nya sätt att kommunicera med invå-
nare, företag och sökanden. Under år 2022 kommer 
arbetet fortsätta med att digitalisera detaljplaner 
och att skapa en webbplats för detta. Inskanning av 
nämndens arkiv kommer att fortsätta under året.

Ett flertal övergripande strategiska planeringsdoku-
ment kommer att behöva tas fram för kommunen, 
vilket redovisas i kommunens översiktsplan. Det 
måste finnas förutsättningar för att planera för en 
hållbar samhällsutveckling. Det kommer att krävas 
både personella och ekonomiska resurser och priori-
teringar för att genomföra dessa fördjupningar/do-
kument; VA-plan, dagvattenstrategi, naturvårdsplan, 
cykelstrategi, parkeringsnorm etc. Enheterna är inte 
ansvariga för framtagandet av samtliga dokument, 
men deltar i arbetsgrupper.

Vi måste jobba med att få ner ärendebalansen för 
tillsynsärenden. Byggnadsnämnden har tagit beslut 
om en ny tillsynsplan för byggnadsnämndens 
verksamhetsområde. En prioritering av olika typer av 
tillsynsärenden redovisas i planen.
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Nyckeltal

Ärenden 2021 2020 2019 2018 2017
Antal beviljade bygglov 206 209 147 172 181

-  Därav nybyggnation lägenheter i småhus   
(en- tvåbostadshus och fritidshus)

22 48 (140 lgh.) 24 57 tot 51

-  Därav nybyggnation lägenheter i flerfamiljshus 
(antal beviljade bygglov)

2 (50 lgh.) 3 (134 lgh.) 1 (33 lgh.) 51

Antal anmälan 60 56 73 59 61

Beviljade strandskyddsdispenser 4 5 9 9 14

Positiva förhandsbesked 12 2 7 9 11

Antal öppnade tillsynsärenden 28 46 144 24 e.t.

Påbörjade detaljplaner (positivt planbesked) 1 2 0 1 4

Antagna detaljplaner 1 3 3 3 1

Disponibel planlagd mark, bostäder (ha) Habo 
tätort

ca 21 ca 26 ca 32 e.t. ca 25

Disponibel planlagd mark, industri (ha) Habo 
tätort

ca 5 ca 9 ca 12 ca 13 ca 13

Ekonomiska nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017

Nettokostnad/invånare (kr) 160 304 269 176 225

Nämndens andel av total nettokostnad (%) Ej tillgäng-
ligt

0,5 -0,1 0,4 0,3

Avgiftstäckningsgrad (%) 49 48 63 47
-  Avgiftstäckningsgrad (%), bygglov (id 2902) 93 75 77 99 77
-  Avgiftstäckningsgrad (%), detaljplaner (id 2904) 42 48 41 49 35
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Annika Freding 
Förvaltningschef

 
Fritids- och kulturnämnden

Fritids- och kulturnämnden 
Nämnden ansvarar för kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek,  
föreningsstöd, fritidsgårdsverksamhet och allmänkulturell verksamhet.

Årets ekonomiska resultat (tkr)

 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -53 -60 7 -73

Bidragsintäkter -339 -558 219 -512

Övriga intäkter -1 826 -2 044 218 -2 233

Summa intäkter -2 218 -2 662 444 -2 818
     

Personalkostnader 11 069 9 863 1 206 10 041

Kapitalkostnader 1 382 1 390 -8 1 100

Övriga kostnader 10 318 11 000 -682 9 452

Summa kostnader 22 769 22 253 516 20 593

     

Nettokostnad 20 551 19 591 960 17 775
     
*Budget 2021 – Bokslut 2021    

Fritids- och kulturnämnden redovisar ett ekonomiskt 
överskott på ca fem procent för år 2021. De största 
budgetöverskotten finns på förvaltningskansliet, 
biblioteket och fritidsgården och kan hänföras till 
personalkostnader. Kostnaderna för personal är lägre 
än budget främst på grund av tjänstledigheter. Verk-
samhetens sporthallar redovisar ett underskott jäm-
fört med budget på grund av lägre hyresintäkter och 
badverksamheten redovisar underskott beroende på 
ökade kostnader för avfallshantering. Verksamheten 
friluftsanläggningar redovisar budgetunderskott på 
grund av de under åren beslutade åtgärderna för att 
förbättra tillgängligheten vid Hökesån. Nettokostna-
derna 2021 har ökat med 1,8 mnkr i jämförelse med 
2020. Ökningen förklaras främst av höjd hyra på 
biblioteket med 0,8 mnkr, restaureringen av Hökeså-
ns dalgång (0,5 mnkr) och ökade nettokostnader för 
idrottsplatser och sporthallar (0,5 mnkr).

Årets verksamhet
Ingen kunde väl ana att också 2021 skulle bli 
ytterligare ett Corona-märkt år. Ett långt år som har 
präglats av hög personalfrånvaro, hemarbete, digitala 
möten, turbyten, schemaändringar, information, 

dialog, omställningar, tillfälliga stängningar och lägre 
besöksfrekvens i alla våra verksamheter, inställda 
arrangemang, pensionsavgångar samt nyrekryteringar 
inom förvaltningen. 

Men 2021 var också Friluftslivets år, ute har blivit 
det nya inne, även om också dessa aktiviteter fick 
anpassas till rådande omständigheter. Vi har sett ett 
fortsatt ökat intresse för skog och mark och ett ökat 
användande av våra spår och vandringsleder.

Valborgsmässofirandet brann visserligen inne, men 
Nationaldagsfirandet kunde spelas in i hembygds-
parken under festliga former och sändas digitalt, 
ett samarbete mellan kulturskolan och fritids- och 
kulturförvaltningen när det är som bäst. 

E-sportscentret på fritidsgården är efterfrågat av 
många och det populära sommarlovskortet delades 
ut till drygt 2000 elever F-9. 

Fritidsbankens sommar med åtta feriepraktikanter på 
plats, jobbade uppsökande samt sörjde för färdig-
ställande av ny lokal i Gunnarsbo och en flytt från 
lokalen på Spinnet. 
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I projektet Sommar i Habo fanns bland annat ett 
minibibliotek på plats på torget.

Konsfesten, som i år blev Habos Skapardagar, kunde 
genomföras på Spinnet v 40 och åk 4 inbjöds att 
medverka i ”Slöjden är fri”. Under samma vecka 
genomförde Fritids- och kulturnämnden sin årligen 
återkommande Föreningsdialog, också den på 
Spinnet. 

I oktober kunde ett stort, efterlängtat och välbesökt 
Legoevent äntligen genomföras på biblioteket och 
den årliga julskyltningen med den traditionella 
Luciakröningen genomfördes i år i samarbete med 
Lions. Biblioteket var öppet med aktiviteter och 
Fritidsgården bjöd in till Öppet hus där Kultursko-
lans elever stod för musikunderhållning.

Den mycket uppskattade Luciakonserten kunde i 
år bara genomföras för eleverna, på grund av att 
smittspridningen tog ny fart och drygt 500 sålda 
biljetter fick betalas tillbaka.

Motorgården har under året fortsatt att växa i 
popularitet bland Habos unga, med ökat antal 
grupper, trots pandemi. Man har också deltagit i 
SKR:s webbsändning Trygghetsdagen med temat 
”Motorburen ungdom problem eller möjlighet”, tagit 
emot studiebesök från Värnamo, haft Fredagshäng 
med grill och genomfört det stora (H)julracet.

Under året som gått har vi tackat av fyra medarbetare 
som har gått i pension efter över 40 års arbete inom 
förvaltningen och mångårig och lång erfarenhet har 
lämnat skutan. En avtackning har skett digitalt, en 
annan utomhus och en kunde genomföras på ett 
smittsäkert sätt tillsammans med hela förvaltningen 
inomhus, sannerligen en märklig tid. 

Behovsanalyser och ett noggrant rekryteringsarbete 
har avlöst varandra under året.

En översyn av taxor och bidrag har genomförts och 
nya differentierade taxor har implementerats från års-
skiftet 21/22. En del av Hökesån har tillgänglighets-
anpassats under slutet av året och en parkeringsplats 
har anlagts vid VA-verket i anslutning till naturstigen.

Intern kontroll
Den interna kontrollen för nämnden har utförts 
enligt den internkontrollplan som godkänts av 
kommunstyrelsen. Internkontrollplanen berör 
verkställighet av beslut, ekonomi, samt uppföljning 

av utbetalda investeringsbidrag. Inget anmärknings-
värt framkom.

Framtiden
I takt med att Habo växer, kommer också krav och 
förväntningar på fritids- och kulturförvaltningen att 
öka och det kommer att krävas ytterligare insatser 
och utveckling av verksamheten för att tillgodose 
invånarnas önskemål och för att vi ska kunna leva 
upp till att vara den hållbara kommunen hela livet.

En delvis ny personalgrupp står inför spännande 
utmaningar. Fortfarande haltar fritidsgården något 
när det gäller full bemanning, men vi tänker framåt 
och uppåt och bär med oss att alla förvaltningens 
verksamheter måste jobba aktivt och uppsökande för 
att synas och för att få gamla och nya besökare att 
hitta oss. En annan viktig uppgift är dialogen med 
kommunens föreningar och att kunna bistå dem på 
bästa möjliga sätt. På anläggningssidan är den stora 
utmaningen att lösa föreningslivets stora behov av 
lokaler, men också att inventera behovet av utomhus-
ytor i ett snabbt växande Habo. Ett färdigställande av 
Kärnekulla sporthall kommer att avlasta Sporthallen 
och förhoppningsvis lösa en del av problemet med 
föreningars behov av ytterligare idrottshallsytor. En 
bättre dialog och ett utökat samarbete med Tk är 
också en trolig framgångsfaktor. 

Förvaltningskontorets arbetsmiljö kommer att för-
bättras genom en flytt till SEB:s kontorslokaler och 
biblioteket får på så vis utökad yta för utställningar 
och andra kulturarrangemang. Släktforskarrummet i 
källaren ska få en ansiktslyftning tack vare sökta och 
beviljade medel från Kulturrådet. Fritidsgården ska 
göra ljudanpassningar i Gunnarsbosalen och genom 
att flytta upp musikrummet från källaren frigörs en 
ändamålsenlig lokal till det nya Hälsocentret i Habo, 
där processen med att rekrytera en Hälsocoach 
pågår. Fritidsgård, Fritidsbank och Hälsocenter 
samlat i Gunnarsbos lokaler skapar synergieffekter, 
både inom förvaltningen och för Habo kommuns 
invånare i stort.

Det påbörjade digitaliseringsarbetet fortgår. Fortfa-
rande är det dock en bit kvar när det gäller det nya 
boknings- och bidragssystemet. E-tjänster erbjuds via 
plattformen SelfPoint och hela förvaltningen jobbar 
aktivt med olika former av sociala medier i mark-
nadsföringssyfte och för att nå ut med information. 
Biblioteket utvecklar ständigt sina IT-tjänster utifrån 
användarnas behov och för att motverka ett digitalt 
utanförskap.
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Investeringar (tkr)
Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse
763 -160 -923

För att vara jämförbart med budget ska årets investeringsutgifter justeras med 300 tkr. Detta belopp motsvarar 
statligt bidrag för ”Förstärkt bibliotek”. Årets nettoinvesteringsutgift är 140 tkr vilket är 623 tkr lägre än budget.

Arbetet med att utveckla turismen och besöksmål 
pågår ständigt. Kommuninvånarnas ökade intresse 
för uteliv och natur har föranlett en inventering av 
och satsning på friluftsliv, bland annat i form av en 
ansökan om medel för en ny cykelled, Habo-Mullsjö, 
via intressanta utflyktsmål, boenden och matställen. 
En ansökan har gjorts tillsammans med Mullsjö 
kommun, via Smålands turism, till Tillväxtverket. 
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Nyckeltal

Ekonomiska nyckeltal 2021 2020 2019 2018 2017
Nettokostnad/inv år        1 544 1 422 1 460 1 440 1 417
Förvaltningens andel av total nettokostnad (%)  2,6 2,5 2,6 2,7 2,8
      
Verksamhetsnyckeltal      
Föreningsstöd      
Kontant föreningsstöd (tkr)  1066 1 178 1 197 1 320 1 305
Antal medlemmar i ungdomsorganisationer 5-25 
år

 2349 2 418 2 007 2 137 2 355

Antal aktiviteter (lok. Akt.stöd, *redovisning klar 
25 febr) 

 *4439 6 000 6 719 6 426 6 070

      
Sporthallar      
Öppethållandetimmar,  4518 4 522 4 896 4 896 4 896
Aktivitetstimmar, sporthallar (mål 90%)  53% 92 100 100 100
      
Fritidsgård      
Antal snittbesök barn/unga fritidsgård/dag  32 60 90 100 80
Simkunnighet i åk 2, anges i % (mål 80%)  64 82 87 77 72
      
Biblioteket      
Antal lån på biblioteket  (+ 4794 e-böcker)  46 419 64 581 64 838 64 321 54 851
Antal aktiva låntagare  1831 2 159 2 424 2 421 2 254
Antal besök (varav besök på obemannad tid 9 
223)

 38 797 65 655 83 121 86 666 66 034

Bidrag till studieförbund (tkr)  373 373 380 373 386
Antal lån på biblioteket 64 581     64 838       64 321       54 851      65 117
Antal aktiva låntagare 2 159      2 424          2 421         2 254        2 604
Antal lån/invånare 5,2          5,2             5,3             4,7        5,6
Öppethållande/vecka /varav utöver  
kl 8-17 på vardagar

41/7       45/12           42/11        42/11        42/11

(Meröppet 7-22 alla dagar ej medräknat)
Antal besök 65 655         83 121       86 666      66 034        74 679
Antal meröppetlåntagare 757             689            788          526
Bidrag till studieförbund (tkr) 373            380             373          386             386
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Barn- och  
utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för förvaltningens samtliga  
verksamhetsområden inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola,  
vuxenutbildning och kulturskola.

Årets ekonomiska resultat (tkr)

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020
Avgiftsintäkter -12 834 -13 093 258 513
Bidragsintäkter -13 745 -29 405 15 660 9 693
Övriga intäkter -296 397 -296 679 282 396
Summa Intäkter -322 976 -339 177 16 200 10 602

Personalkostnader 241 144 240 549 595 -4 133
Kapitalkostnader 2 354 2 339 36 36
Övriga kostnader 532 313 534 091 -1 778 -1 183
Summa kostnader 775 810 776 987 -1 168 -5 280

Nettokostnad 452 834 437 801 15 033 5 322

*Budget 2021 – Bokslut 2021

Barn- och utbildningsnämndens bokslut innebär ett positivt resultat på 15 miljoner vilket innebär en avvikelse 
mot budget på 3,3%.

Överskottet beror i huvudsak på att färre barn/elever funnits i verksamheten än budgeterat, ett överskott i 
resursfördelningen samt att nämnden har fått ca 1,9 miljoner i statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader 
Covid19.

Avvikelse per verksamhet

Verksamhet Avvikelse (tkr) Kommentar
Administration 6 396 Tjänster ej på plats helår samt överskott resursfördelning. 
Förskola 5 681 40 barn färre än budget
Fritidshem 1 485 53 barn färre än budget
Skola 2 320 14 elever fler än budget. Tjänster som ej kunnat tillsättas samt 

ökade statsbidrag.
Gymnasieutbildning -667 3 elever fler än budget
Vuxenutbildningen -173 Statsbidrag täcker endast yrkesutbildningar
Kulturskolan -9
Totalt 15 033
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Årets verksamhet 
Under hela året har samtliga verksamheter påverkats 
av den pågående pandemin. Anpassningar har gjorts 
med fokus på att upprätthålla undervisning av god 
kvalité i förskola och grundskola. Dessa anpassningar 
av undervisningen, lokaler, skolmåltid, personals 
arbetstid och arbetsuppgifter har gjort att vi har 
lyckats undvika stängning eller distansundervisning 
i mycket hög utsträckning trots hög smittspridning i 
perioder. 

Inom grundskolan gör detta att vi, till skillnad från 
många andra kommuner, inte har en upparbetad 
undervisningsskuld att ta igen. 

Vi gick in i 2021 med en effektivisering av tilldelad 
budget till Barn- och utbildningsförvaltningen. 
Förskolan var den verksamhet som främst fick se 
över sin organisation efter förändrad tilldelning. Det 
har lett till mindre tid för planering, uppföljning och 
utvecklingsarbete eftersom totala antalet pedagoger 
minskat i förhållande till antal barn. Vi följer nu 
kontinuerligt upp vad detta får för påverkan på 
verksamheten och personalen, bl.a. genom att följa 
personalomsättning, sjuktal, andel behörig personal 
samt vårdnadshavares uppfattning och synpunkter på 
verksamheten.

För att knyta närmare kontakt mellan huvudmanna-
nivå och verksamhetsnivå och skapa djupare förstå-
else för de resultat och den kvalité varje verksamhet 
uppnår har vi under hösten genomfört kvalitetsdialo-
ger på samtliga enheter. Kontaktpolitiker på respek-
tive förskole- och skolområde har träffat ledning och 
personal för att samtala om fokusområdet kvalitet, 
resultat och ledningsorganisation. 

Syftet med kvalitetsdialogerna är att utveckla en ge-
mensam förståelse för förskolans och skolans resultat 
och hur man i praktiken arbetat för att nå dessa och 
vilka faktorer som påverkat detta arbete. Vi vill också 
utveckla en gemensam förståelse för på vilka grunder 
förskolan respektive skolan valt sina utvecklingsom-
råden och vilka utmaningar dessa medför.  Vi kan då 
identifiera utvecklingsbehov i kommunens förskolor 
och grundskolor på kommunnivå för att öka likvär-
digheten i utbildningen för våra barn och elever. 

Ett flertal olika utvecklingsområden och kompe-
tensutvecklingsinsatser har skett under året inom 
ramen för statsbidraget ”Tre år med riktade insatser 
för nyanlända och flerspråkiga barn- och elevers 
utbildning”, ett projekt initierat av Skolverket. Detta 

projekt påbörjades under 2019. En kartläggning lade 
grunden till att identifiera utvecklingsområden och 
en åtgärdsplan togs fram för att beskriva vilka mål 
och insatser som behövdes för att göra förflyttningar 
inom utvecklingsområdena. Inom detta utvecklings-
arbete har barn- och utbildningsförvaltningen inför 
läsåret 2021-2022 formulerat gemensamma struktur-
mål både inom förskola och grundskola. 

Målet för förskolan är: En ökad kompetens kring 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt finns och 
tillämpas i förskolans utbildning. 

Målet för grundskolan är: Att det finns en organisa-
tion för hur undervisningens kvalitet stärks genom 
ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

 I samarbete med Karlstads universitet har 30 av 
våra pedagoger utbildat sig till ledare i språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt. Detta är en stor 
kommunövergripande satsning som vi kommer att 
följa upp och utvärdera de kommande åren.

Intern kontroll
Under året har barn- och utbildningsnämnden vid 
sina sammanträden fått ta del av en regelbunden 
uppföljning av verksamheten. Bland annat har 
rektorer/enhetschefer berättat om sina verksamheter, 
en ekonomisk uppföljning, barn- och elevprognoser 
och aktuell kö till förskolan har presenterats. Den 
mer ingående interna kontrollen har visat att:

 ●  Barn- och utbildningsnämndens beslut har 
verkställts

 ●  Antalet barn och elever har varje månad följts 
upp i förhållande till budget

 ●  Skolpliktsbevakning sker enligt gällande lagstift-
ning samt interna riktlinjer och rutiner följs.

 ● Beslutade skyddsfrågor är åtgärdade 

 ● Delegationsordning är känd och efterföljs inom 
förvaltningens alla verksamheter

 ● Aktuella statsbidrag som kan bidra till att 
utveckla och finansiera verksamheten söks

 ● Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver 
ett aktivt utvecklingsarbete gällande attraktiv 
arbetsgivare samt arbetar för minskad personal-
sjukfrånvaro
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Framtiden
Vi ser fortsatt stort behov av ytterligare lokaler både 
inom förskolan och grundskolan även om inflytt-
ningskurvan till Habo fortsätter att mattas av något. 
Då skolstart i Kärnekulla har skjutits fram ett år var 
vi tvungna att göra om våra elevupptagningsområden 
till följd att våra befintliga skolor nu är mycket trång-
bodda och att önskemål om plats på annan skola än 
den skolan man tillhör, nu inte kan tillgodoses. Detta 
har också medfört att syskon kan ha sin skolgång på 
olika skolor. 

Ett gemensamt arbete med att ta fram en långsiktig 
plan för lokalförsörjning och planering av hållbara 
skolupptagningsområden över tid är nu påbörjat. I 
denna arbetsgrupp finns representanter ifrån Barn- 
och utbildningsförvaltningen och Tekniska kontoret 
med hjälp av extern aktör vad gäller strategisk 
rådgivning och analys. 

Även den planerade starten av grundsärskola i egen 
regi sköts fram ytterligare ett år. Verksamheten 
startar nu upp vid terminsstart HT-22. Verksamheten 
kommer att tillhöra Hagenskolans organisation  och 
rymma årskurserna 1-6. Planering för införande av 
åk 7-9 pågår och beräknas starta HT-23.

Fortsatt råder stor osäkerhet kring framtidens statsbi-
drag, vilket gör det svårt att förutse vilka ekonomiska 
konsekvenser detta får för verksamheten. Vi måste 
hitta mer långsiktiga  lösningar för att statsbidragen 
ska kunna läggas in i resursfördelning, grundbeman-
ning och tjänstefördelningar ute i verksamheterna.

Precis som förra året behöver arbetet med att 
förbättra elevernas kunskapsresultat utvecklas och 
prioriteras. Särskilt efter två år av pandemi där delar 
av utvecklingsarbetet har fått stå tillbaka för att 
prioritera undervisningen.  Fokus behöver ligga på 
analys av varje enskild elevs måluppfyllelse. Särskilt 
måste skillnaderna mellan pojkars och flickors resul-
tat utjämnas. Arbetet med att ge alla barn och elever 
det stöd de har rätt till är en stor och resurskrävande 
utmaning. Vi har nu anställt en specialpedagogisk 
utvecklingsstrateg som har till uppgift att leda 
verksamheternas specialpedagoger/-lärare i arbetet 
med särskilt stöd. I tjänsten ingår även att tillsam-
mans med rektorer, skolchef  och elevhälsa, utveckla 
skolors och förskolors förmåga att undervisa och 
utmana samtliga barn och elever, oavsett behov, i 
Habo kommun. 
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Nyckeltal
För några nyckeltal saknas det statistik i samband med upprättandet av årsredo-
visningen.  

Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2021 2020 2019 2018 2017 2016

Antal barn/elever    850
Förskoleverksamhet 920 941 955 927 887 780
Fritidshem 903 882 867 881 816 1 772
Förskoleklass och grundskola 2 096 2025 1957 1 935 1842 370
Gymnasieelever 526 504 473 449 390
    
Förskoleverksamhet 134 134 127 125 120 109
Fritidshem 25 27 22 21 21 21
Förskoleklass och grundskola 95 93 92 82 85 80
Gymnasieutbildning 124 123 117 105 113 105

Ekonomiska nyckeltal    
Förvaltningens andel av total nettokostnad % 59,0 60,0 59,0 60,0 58,2 57,1
    
Nettokostnadsavvikelse (mnkr)    
Jämför nettokostnaden med referenskostnaden 
(statistiskt förväntad kostnad) Positivt belopp = 
högre kostnad än referenskostnaden 

Mkr Mkr Mkr Mkr Mkr  Mkr

Förskola 13,7 6,5 8,3 5,4 0
Fritidshem 0,8 -2,4 0,7 3,0 1
Grundskola -6,4 -12,0 -7,0 -9,0 -13
Gymnasieutbildning -6,9 -4,0 -2,0 -1,0 -1

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

Barn per årsarbetare    
Förskola, kommunal 5,3 5,1 5,5 5,4
Förskola, enskild i Habo 5,4 5,3 5,3 5,5
Liknande kommuner 5,2 5,4
Samtliga kommuner 5,2 5,2 5,1 5,1

Årsarbetare med förskollärarutbildning (%)     
Förskola, kommunal 66,0 62,0 66,0 62,0
Förskola, enskild i Habo 33,0 30,0 39,0 42,1
Liknande kommuner 49,0 49,0 
Samtliga kommuner 46,0 44,0 43,0 43,0



94

H A B O  K O M M U N  Å R S R E D O V I S N I N G  2 0 2 1

Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Bokslut 
2018

Bokslut 
2017

GRUNDSKOLA     
Antal elever per lärare (heltidstjänst)   
Grundskola, kommunal 11,9 11,8 12,0 11,8
Liknande kommuner 12,7 11,7 11,8 11,9
Samtliga kommuner 12,0 11,5 11,9 11,9

Lärare med pedagogisk högskoleutbildning     
Grundskola, kommunal 93,2 92,8 96,6 94
Liknande kommuner 85,6 84,2 84,0 84
Samtliga kommuner 83,3 82,2 83,2 83

Andel behöriga till gymnasieskolan    
Samtliga i Habo 88,3 90,7 88,4 80,7 80,7
Liknande kommuner 92,5 92,9 92,1 91,4 90,3
Samtliga kommuner 83,4 84,0 82,5 82,7 50,5

Investeringar (tkr)
Investeringsbudget 2021 Bokslut 2020 Avvikelse
14 843 1 727 13 116

Upprustning av Kråkerydskolan och Fagerhultsskolan har fortsatt under 2021.

Det stora överskottet avser främst inventarier till ny skola på Kärnekulla, inventarier till ny förskola samt till att 
utrusta kommunens särskola. Dessa projekt kommer succesivt igång under 2022 och 2023.



Hans Jarstig 
Ordförande

Pernilla Ekstrand 
Förvaltningschef

 
Socialnämnden
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Socialnämnden
Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg, funktionshinderomsorg, individ- och  
familjeomsorg och flyktingverksamhet. Nämndens arbete utgår bland annat från  
lagstiftningen i Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och  
Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Årets ekonomiska resultat (tkr)

Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse* Bokslut 2020

Avgiftsintäkter -3 870 - 3 845 -24 -3 537

Bidragsintäkter -12 016 -22 018 +10 002 -22 439

Övriga intäkter -30 453 -31 463 +1 010 -30 255

Summa intäkter -46 338 -57 326 +10 988 -56 231

Personalkostnader 157 751 162 047 -4 296 157 885

Kapitalkostnader 1 025 1 025 0 913

Övriga kostnader 87 391 93 123 -5 732 93 259

Summa kostnader 246 167 256 195 -10 028 252 058

Nettokostnad 199 829 198 869 +960 195 827

Generella statsbidrag -4 157 -4 157 0 0

Resultat 195 671 194 712  +960 195 827

*Budget 2021 – Bokslut 2021

Socialnämnden uppvisar för 2021 en avvikelse mot 
budget på totalt + 960 tkr. I det ekonomiska utfallet 
för 2021 ingår extra kostnader till följd av pandemin 
på ca 2,4 mnkr. Detta avser främst kostnader för 
skyddsutrustning och extra personalkostnader. 
För 2021 har det inte funnits några bidrag att söka 
för dessa kostnader. Däremot har kommunen fått 
återstående del av bidrag för kostnader 2020. Denna 
intäkt har påverkat utfallet 2021 med + 4,2 mnkr. 

Överskottet på bidragsintäkter avser extra statsbidrag 
till förvaltningens kostnader till följd av pandemin, 
mer bidrag för nyanlända än förväntat samt bidrag 
till olika projekt som t.ex. utbildningssatsningen 
inom äldreomsorgen. 

Avvikelsen på övriga intäkter består främst av högre 

intäkter försäljning av verksamhet till andra kommu-
ner samt högre intäkter för hyror och mat till följd 
av högre beläggning på äldre- och demensboendena 
och fler boende på servicebostaden.

Underskottet jämfört med budget för personalkost-
naderna beror främst på högre kostnader för beman-
ningen inom äldreomsorgen. En förklaring till detta 
är extra personalkostnader till följd av pandemin, 
införandet av heltid som norm, ökade behov samt 
ökade kostnader för övertid. Personalkostnaderna är 
lägre inom funktionshinderomsorgen. Detta beror 
bl.a. på färre brukare inom personlig assistans och på 
omstrukturering av boendestöd och servicebostaden.

Den negativa avvikelsen på övriga externa kostnader 
består främst på högre kostnader för förbruknings-
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Verksamhet Avvikelse (tkr) Kommentar
Äldreomsorg samt hälso- o 
sjukvård

-3 434 Högre kostnader för bemanning bl.a. till följd av ökade behov, 
lägre brukartid inom hemtjänsten, inhyrd bemanning av sjuk-
sköterskor under sommaren och övriga extra kostnader för 
bemanning under semesterperioden. Kostnaden för köp av externa 
korttidsplatser och betalningsansvar till sjukvården uppgår till 0,2 
mnkr. Överskottet avseende Covid-19 uppgår till ca 2,1 mnkr. 
Slutliga bidragen för 2020 har bokförts på 2021.

Funktionshinderomsorg + 777 Lägre kostnader för personlig assistans, daglig verksamhet, boen-
destöd och servicebostad. Högre kostnader för korttids/fritids och 
externa placeringar. 

Individ- o familjeomsorg +3 435 Lägre kostnader placeringar/familjehem o försörjningsstöd. Högre 
kostnader för öppna insatser.

Flykting o integration - 3

Övrigt +185 Lägre kostnader för politisk verksamhet

Totalt + 960

Årets verksamhet
Även året 2021 har präglats av Coronapandemin. In-
ledningen på året, liksom dess avslut, var en särskild 
utmaning med pågående fall i våra verksamheter, 
bland såväl brukare som personal. Som ett led i detta 
blev frånvaron bland medarbetare hög, då minsta 
symtom innebär att stanna hemma liksom om man 
lever ihop med någon som konstaterats covid-positiv. 
Förvaltningen har som ett led av detta ställts inför en 
rad utmaningar vad gäller organisation och beman-
ning. Bemanningen har klarats tack vara ett stort 
engagemang från förvaltningens alla medarbetare. 
Samtliga enheter inom förvaltningen har berörts av 
situationen och inom vissa enheter har läget varit 
särskilt ansträngt.

Socialförvaltningen har under året på olika sätt 
förstärkt uppföljningen av kvalitet i verksamheten. 
Pandemin innebär att förutsättningarna förändras 
fort. Verksamheterna har följt sina kritiska kvalitets-
faktorer för att bevaka att god kvalitet uppnås och 
prioriterat arbetet efter rådande läge. 

Biståndsenheten har under senare hälften av 2021 
sett en tydlig ökning av individer som är i behov av 

olika sorters stöd i sin vardag. Ansökningarna har 
ökat markant och inför 2022 utökas enheten med 
en biståndshandläggare. Biståndsenheten fattar runt 
1000 beslut/år. 

Sedan våren 2021 har det synts en tydlig ökning i 
efterfrågan på särskilt boende och korttidsplatsen. 
Från att alltid kunnat ta hem brukare från sjukhuset 
då de blivit utskrivningsklara har vi nu fått dröja 
med att verkställa besluten. Inom hemtjänsten har 
verksamheten arbetat med aktiviteter för att höja 
brukartiden och har succesivt gjort så under året. 
Under 2021 har förvaltningen haft 9 personer som 
deltagit i äldreomsorgslyftet, utbildningen kommer 
att avslutas vid olika tidpunkter för deltagarna under 
2022.

Inom funktionhinderomsorgen konstateras ett 
ökat behov hos barn och ungdomar som behöver 
korttidsvistelse, vilket har ställt stora krav på verk-
samheten utifrån planering och bemanning. Den 
planerade utbyggnaden av Kråkan kommer att skapa 
större möjligheter gällande detta.

Planering för ny gruppbostad vid Ringvägen har 
påbörjats och en projektgrupp är utsedd.

material. Detta avser till stor del skyddsutrustning 
till följd av pandemin. Kostnaderna för livsmedel 
har ökat p.g.a. ökade behov inom äldreomsorgen. 
Kostnaden för inhyrd bemanning av sjuksköterskor 
uppgår till ca 1,9 mnkr. Kostnaden för inventarier har 

också ökat. Det beror bl.a. på inköp av digitala lås till 
hemtjänsten. Dessa har finansierats av externa bidrag 
till välfärdsteknik. Exempel på andra områden med 
högre kostnader är lokaler, bilar och mobiltelefoni.
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Det har under 2021 kommit 18 st nyanlända 
(anvisade, anknytningar och egenbosatta) till Habo 
kommun. Under september månad återupptogs det 
sedan tidigare pausade projektet ARCH (Arbetsliv 
Rehab Coach Habo). 

Sammanslagningen av individ- och familjeomsorgen 
och kommunens integrationsenhet genomfördes 
under våren/sommaren och har fallit väl ut då 
sammanslagningen bidragit till en ökad samverkan 
kring brukare och deras familjer. Försörjningsstödet 
har ökat under flera år. Under 2021 har vi sett en 
tendens till att det nu minskar igen. Återanpass-
ningen i samhället efter, det vi får tro var den värsta 
delen av pandemin, är tydlig och fler personer får 
sysselsättning.

Intern kontroll
Följande områden har granskats och redovisats till 
socialnämnden:

 ● Social dokumentation

Framtiden
Samverkan mellan kommun och Region är en förut-
sättning för framtida utveckling av vård och omsorg 
där vi står inför ett skifte i och med det pågående 
arbetet med nära vård.

För att kommuninvånaren ska kunna leva ett så 
självständigt liv som möjligt och uppleva hälsa är 
delaktighet i utförandet och individanpassade beslut 
om bistånd en möjlighet som socialförvaltningen 
ständigt förstärker. Metoden Individens behov i 
centrum innebär ett förändrat arbetssätt som kräver 
resurser för att implementera. Det förebyggande 
och tidiga arbetet med att stödja människor att bli 
självförsörjande är en utmaning som kräver innova-
tion och mod. 

Socialförvaltningen erbjuder meningsfulla arbeten 
som ofta utförs alla dagar, hela dygnet. Anställningar 
omfattar heltid. Arbetstillfällena förväntas bli fler 
när kommuninvånarna blir fler och vi blir fler som 
är äldre. Verksamheterna tar emot studerande när 

de genomför verksamhetsförlagd utbildning och 
arbetsplatsförlagt lärande. Möjlighet att kunna få 
heltidsarbete, fortbildning och karriärmöjligheter 
kommer att bli avgörande om god kvalité ska kunna 
upprätthållas i framtiden. God personalförsörjning är 
en förutsättning för att klara uppdraget. 

Socialförvaltningens resurser ska räcka till ett mer 
omfattande uppdrag, bland annat

 ● ska fler patienter i alla åldrar få sin vård utförd i 
hemmet av hemsjukvården

 ● ett utökat uppdrag att arbeta med nyanlända

 ● att minska långvarigt försörjningsstöd

Habo kommun förväntas ha fler kommuninvånare i 
takt med att fler bostäder byggs. 

Det krävs en medvetenhet om vilket ansvar soci-
alförvaltningen och andra myndigheter har för att 
kunna bedriva verksamheten med god ekonomisk 
hushållning. Uppsökande verksamhet och tidiga 
insatser ses som en framgångsfaktor för att minska 
kostnaderna.  

Samgåendet mellan Individ- och familjeomsorgen 
och integrationsenheten under 2021 innebär ett 
större fokus på arbetet vad gäller stöd mot självför-
sörjning och integration.

Digitalisering är att arbeta på ett annat sätt, inte 
att använda digitala verktyg istället för papper och 
penna. Socialförvaltningen ser möjligheter att 
erbjuda fler e-tjänster i framtiden. Införande av nytt 
beslutsstöd kommer att utveckla enheternas kvali-
tetsarbete och ge bra beslutsunderlag. De digitala 
mötesformerna kommer att utvecklas både vad 
gäller möten med brukare och personal. Utmaningen 
med välfärdteknik är att hitta lösningar som ger en 
förbättring för kommuninvånaren och/eller effektivi-
tet för verksamheterna.

Investeringar (tkr)
Investeringsbudget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse

3 218 tkr 1 428 tkr + 1 790 tkr
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Det återstår 1 790 tkr av investeringsbudgeten. 905 
tkr avser uppfräschning av allmänna utrymmen på 
Kärrsgården. Detta projekt har fått pausas p.g.a. pan-
demin. 337 tkr av överskottet avser sängar till särskilt 

boende. Utbytet av sängar har inte kommit igång än. 
Det fanns 200 tkr avsatta till servicebostaden, som 
inte har behövts nyttjas. Övriga investeringsprojekt 
lämnar ett överskott på totalt 349 tkr.

Nyckeltal

2021 2020 2019 2018 2017
Nettokostnad/inv  (kr) 15 224 15 605 14 868 14 131 14 608
Antal årsarbetare (TV) 250 251 245 245 244

Sjukfrånvaro (%) Korttidssjukfrånvaro 4,5 5,1 3,2 3,2 3,1
Sjukfrånvaro (%) Långtidssjukfrånvaro 5,7 5,0 5,1 4,7 4,2
Sjukfrånvaro (%) Totalt 10,2 10,1 8,4 7,9 7,3

Äldreomsorg
Andel tid hos brukare av arbetad tid inom hemtjänsten (%) 51 48 49 55 53
Kostnad per utförd timme hemtjänst egen regi (kr) 704 651 644 572 553
Kostnad per belagd plats äldreboende inkl korttid o 
växelvård, exkl natt (kr)

671 328 651 358 635 492 587 545 603 630

Kostnad per belagd plats demensboende inkl korttid o 
växelvård, exkl natt (kr)

717 346 722 791 762 481 651 914 610 033

Funktionshinderomsorg
Kostnad per tim personlig assistans egen regi (kr) 449 386 460 N/A N/A

Individ- och familjeomsorg
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr) 43 48 36 30 33

Flykting och integration
Nettokostnad försörjningsstöd per hushåll (tkr) 32 18 31 30 22

Minskningen av antalet årsarbetare beror bl.a. på 
minskning inom flykting och integration. Antalet 
årsarbetare har ökat med ca 10 st inom äldreomsor-
gen till följd av ökade behov. Samtidigt har antalet 
minskat med lika många inom funktionshinder-
omsorgen.

Den totala sjukfrånvaron ligger på ungefär samma 
nivå 2021 som 2020. Korttidsfrånvaron har varit hög 
men har ändå minskat jämfört med 2020. Långtids-
sjukfrånvaron har ökat något. 

Brukartiden inom hemtjänsten uppgick i snitt till 
51% under 2021. Andelen har ökat successivt under 
året och under sista kvartalet låg brukartiden på 55%. 
Målet för 2021 var satt till 54%.

I kostnaden för hemtjänsten, äldreboende och 
demensboende ingår ökade kostnader till följd av 
Covid-19 inom respektive verksamhet. Minskningen 
av kostnaderna per belagd plats på demensboende 
beror på högre beläggning under 2021 jämfört med 
2020. I slutet av 2019 stängdes en avdelning på 
demensboendet.

Kostnaden för försörjningsstöd per hushåll inom 
individ- och familjeomsorgen har sjunkit något 
mellan 2020 och 2021. När det gäller kostnaden per 
hushåll inom flykting o integration har den ökat till 
nivån före 2020. Fler har anvisats och ankommit till 
kommunen 2021 än 2020. 



Liza Oswald 
Ordförande

Anna Lundberg 
Förvaltningschef
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Miljönämnden
Habo och Mullsjö kommuner har en gemensam miljönämnd. Nämnden ansvarar 
framförallt för miljöförvaltningens arbete med tillsyn enligt bl  a miljöbalken och livs-
medelslagen. Miljöförvaltningen har också en rådgivande funktion och fungerar som 
remissinstans. Nämnden har även viktiga funktioner inom naturvård.

Årets överskott beror huvudsakligen på vakanser, lägre lönekostnader än budgeterat samt pandemin som 
inneburit lägre kostnader för till exempel resor och utbildningar.

Årets ekonomiska resultat (tkr)

Intäkter/kostnader Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse Bokslut 2010
Avgiftsintäkter - 1 860 - 2 521                  661 - 2 327 
Bidragsintäkter - 6 264 - 4 498 - 1 766 - 5 226
Övriga intäkter - 150 - 69                     - 81   - 130
Verksamhetens intäkter - 8 274 - 7 088 - 1 186 - 7 683 

    
Lönekostnader inkl PO               7 131               6 163                  968 6 241 
Övriga kostnader               5 988 4 681 1 307 5 503
Verksamhetens kostnader 13 119 10 844 2 275 11 771
Verksamhetens nettokostnader 4 845 3 756 1 089 4 088

Årets verksamhet  
Pandemin har haft fortsatt påverkan på verksam-
heten även om situationen lättade under hösten. 
Resursmässigt har vi haft vakanser inom flera 
verksamhetsområden, det har tagit tid att rekrytera 
och varit svårt att finna rätt kompetens. Trots ett 
ansträngt läge har mycket av det som planerats i 
verksamhetsplanen genomförts, av 110 planerade 
aktiviteter har 107 st. genomförts helt eller delvis. 
Tillsynsmässigt har 73% av den planerade tillsynen 
genomförts. 

Förutom tillsynsarbetet har olika remisser besvarats 
ex. planprogram för Habo centrum, åtgärdsprogram 
inom klimat- resp. vattenområdet. Arbete har fortsatt 
med ex. Habo kommuns VA plan. Digitaliseringen 
har fortgått avseende ärendeflöde och digital 
arkivering med målsättning uppstart vid årsskiftet. 
Totalt har 15 e-tjänster tagits fram. Samverkan mellan 
kommunerna i länet, Miljösamverkan, har under året 
ex. handlat om behovsutredning och taxor.
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Miljöskydd
Tillsyn av 80 avloppsanläggningar har genomförts. 
Därutöver har 46 platsbesök/inspektioner gjorts. 
59 nya tillstånd för avlopp med WC har handlagts 
liksom 32 remisser. 14 förbud har skickats ut. 
Uppföljningar har även gjorts i ärenden från tidigare 
tillsyn. 

52 tillsynsbesök har genomförts inom miljötillsynen. 
Tillsynsbesök vid B- och C anläggningar har skett 
på totalt 19 av 21 planerade företag under året. 
Avseende U objekt har 33 tillsynsbesök genomförts 
ex. inom projekt som Kemikalieinspektionen 
initierat. Tillsynsbesök har även skett i samarbete 
med byggnadsnämnderna i båda kommunerna med 
avseende på nedskräpning liksom förorenad mark. 
En huvudstudie samt en förstudie pågår inom två 
fastigheter för att utreda föroreningssituation och 
behovet av ev. saneringar. För övrigt har ett antal 
köldmedie- samt miljörapporter handlagts liksom 
beslut avseende värmepumpar. SOS Alarm har 
kontaktat miljönämnden vid flera tillfällen gällande 
miljöolyckor.

Hälsoskydd
Tillsynen har huvudsakligen genomförts som plane-
rat, totalt  34 av 44 planerade besök genom ex. tillsyn 
av hygienlokaler, bassängbad, skolor samt öppna 
förskolor. Under året har också tillsyn av radon i fler-
bostadshus fortsatt. Tillsyn av rökfriamiljöer enligt 
tobakslagen har skett vid lekplatser, busshållplatser 
och entréer. 16 klagomål har handlagts. Föränd-
ringar i miljöbalken har lett till att fler hygienlokaler 
omfattas av anmälningsplikten och behövt anmäla sig 
under året.

Livsmedel
116 av de 152 planerade kontrollerna har utförts 
på livsmedelsverksamheter, merparten via fysiska 

besök men en del genom enkätutskick p g a pan-
demin. Av dessa är 26 nyregistreringar, 22 stycken 
verksamheter har samtidigt avregistrerats under året. 
3 stycken misstänkta matförgiftningar har utretts, en 
utredning om Cryptosporidium tog särskilt mycket 
tid i anspråk. Även i år har kontroller av trängsel 
för att förhindra smittspridning på serveringsställen 
genomförts. Tillsyn har även skett avseende rökfria 
lokaler och serveringar enligt tobakslagstiftningen.

Naturvård
Åtgärderna vid Habo kvarn i Hökesån är i princip 
klara utifrån den tillståndsansökan som tidigare 
gjorts. Anmälningar om vattenverksamhet har 
lämnats till länsstyrelsen för åtgärder i Krikån samt 
Brandstorpsbäcken. Årets kalkning genomfördes 
under september. Öringens dag genomfördes i år 
med mycket lekande fisk och stort antal besökare. 
Samarbetet med Trafikverket och länsstyrelsen har 
fortgått i de renoveringar och trumbyten för vatten-
dragen som görs vid länsväg 195.

Uppdrag
På uppdragssidan har följande handlagts: 18 radon-
mätningar, 51 dricksvattenprover varav 23 kostnads-
fria ”barnprov” samt 20 radonprov i dricksvatten. 17 
inkomna klagomål och 10 utförande av uppdrag för 
de kommunala skyttarna.

Framtiden
Digitaliseringen medför möjligheter till effektivi-
sering och utökad service, i ett kort perspektiv tar 
implementering och upprätthållande av dubbla 
system resurser i anspråk. Nya krav från myndigheter 
kan få stor inverkan på verksamheten. Kompetens-
försörjning, att erbjuda en attraktiv arbetsplats och 
måna om befintlig personal är andra viktiga framtids-
faktorer.  

 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Nettokostnad/inv kr 296 327 357 369 335 288
Verksamhetens andel av total 
nettokostnad (%)

0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6

Antal upprättade ärenden 1102 1 169 1 147 1 288 1 106 783
Antal delegationsärenden 382 330 518 363 357 288
Utbildningsdagar per person 4,5 6 10 9 10 -

 
Kostnadstäckningsgraden (tillsynsintäkter/lönekostnad) för de avgiftsfinansierade verksamheterna blev 61 % 
för år 2021. En rad nyckeltal redovisas även genom länets Miljösamverkan via den s k Miljöbarometern, till 
olika myndigheter samt inom ramen för verksamhetens kritiska kvalitetsfaktorer och internkontroll. 

Nyckeltal
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Den
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HABO KOMMUN

Box 212  •  566 24 Habo  •  036-442 80 00  •  info@habokommun.se  •  www.habokommun.se


	Strukturera bokmärken
	Innehåll
	Kommunstyrelsens ordförande har ordet
	Habo kommun 2021
	Habo kommunsorganisationsöversikt
	Förvaltningsberättelse
	Förväntad utveckling
	Strategiskt miljöarbete
	Resultaträkning 
	Balansräkning  
	Kassaflödesanalys  
	Noter
	Redovisningsprinciper 
	Driftredovisning
	Investeringsredovisning
	Kommunens kvalitet i korthet – KKiK
	Nämndernas verksamhetsberättelser
	Kommunfullmäktige
	Revision
	Överförmyndare
	Kommunstyrelsen inklusive kommunledningsförvaltningen
	Tekniska förvaltningen
	VA-verksamheten
	Exploateringsverksamheten
	Räddningstjänsten
	Byggnadsnämnden
	Fritids- och kulturnämnden 
	Barn- och utbildningsnämnden
	Socialnämnden
	Miljönämnden


