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Kallelse till kommunfullmäktige 
Sammanträde Kommunfullmäktige 
Tid Torsdagen den 31 mars 2021, kl. 18.00 
Plats Kammarsalen, Habo kommunhus 

Föredragningslista 

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare
Tid för justering: Onsdag 6 april kl. 16.00

3. Redovisning av granskningsrapporten Riktade statsbidrag
Besök av revisionen

4. Årsredovisning 2021
Besök av ekonomichef Johan Bokinge. Handlingar finns på www.habokommun.se/kallelsekf

5. Revisionsberättelse 2021 och beslut om ansvarsfrihet
Besök av revisionen

6. Planprogram för Habo Centrum – antagande
Besök av plan- och exploateringschef Linda Tubbin. Handlingar finns på www.habokommun.se/kallelsekf

7. Utdelning från Habo Energi AB

8. Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB

9. Antagande av dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030”

10. Val av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB,
Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

11. Val av ombud vid bolagsstämma 2022 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo
Bostäder AB

12. Avsägelser och fyllnadsval

13. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående remissvar på försvarets
önskan att släppa ut PFAS-förorenat vatten i Vättern

14. Interpellation till socialnämndens ordförande om mottagandet av flyktingar från Ukraina

15. Motion om fri tid i hemtjänsten

Kommunfullmäktige 
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Kallelse 
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16.  Medborgarförslag om stängsel utmed järnvägen 

17.  Rapportering av ej verkställda beslut 

                          
Lisbet Bärenholdt Frida Wahlund 
ordförande sekreterare 
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% 64 Svar på revisionsrapport  - granskning  av
hantering  av riktade  statsbidrag

Diarienummer  SN21/115

Beslut

1.  Godkänna  förvaltningens  svar  till  kommunens  revisorer

2. Till  socialnämndens  sarnmanträde  i februari  2022  presentera

åtgärder  kopplade  till  förslag  om  förbättring.

3. Till  socialnämndens  sammanträde  i februari  2022  presentera

uppdaterad  delegationsordning  innehållande  delegation  på att söka

riktade  statsbidrag.

Ärendebeskrivning
Kommunens  revisorer  har  med  stöd  av Deloitte  genomfört  granskning  av

kommunens  hantering  av riktade  statsbidrag.  Sammanfattande  bedömning

är att det finns  brister  i nämndens  hantering  av riktade  statsbidrag.

Beslutade  styrdokument  saknas  och  att förfarandet  till  största  delen  är

personbundet.  Rutiner  och  processbeskrivningar  saknas.  Det  saknas  också

av nämnden  utsedd  delegat  för  ansökningsförfarandet.

Socialnämnden  rekommenderas  att

*  Säkerställa  att strategier  för  vilka  riktade  statsbidrag,  för  att

tydliggöra  urvalet,  som  skall  sökas  och  dokumenteras  inom

respektive  nämnds  ansvarsområden

*  Säkerställa  att det är tydligt  vem  som  fattar  beslut  om  ansökan  av

riktade  statsbidrag  (delegationsordning  och  övriga  styrande

dokument)

*  Det  i upprättade  riktlinjer  anges direktiv  för  hur  processen  med

riktade  statsbidrag  ska följas  upp  inom  respektive  nämnd

*  Tillse  ett systematiskt  och  över  tid  återkommande  arbete  med  intern

kontroll  för  att  hantera  riskområden  i hanteringen  av statsbidrag

Justeras Expedierats
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§ 106 Svar till revisorerna angående deras granskning 
av riktade statsbidrag 
Diarienummer BU21/39 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förvaltningens skrivelse 
som ett svar till Kommunrevisionen 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisorerna har bedömt att de behöver granska barn- och 
utbildnings- samt socialförvaltningens hantering av riktade statsbidrag. 
Revisionsföretaget Deloitte har på uppdrag av kommunrevisionen granskat 
förvaltningarnas hantering.  

Frågan som Deloitte fick i uppdrag att undersöka var: 

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

Deloittes sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden 
till stor del har säkerställt att den interna kontrollen för hanteringen av 
riktade statsbidrag är tillräcklig. 

Nämnden rekommenderas av revisorerna att 

1. Säkerställa att det finns en strategi för vilka riktade statsbidrag som ska 
sökas och dokumenteras inom respektive ansvarsområde.  

2. Säkerställa att det är tydligt vem som fattar beslut om ansökan av riktade 
statsbidrag (delegationsordning och övriga styrande dokument). 

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

4. Tillse ett systematiskt och över tid återkommande arbete med intern 
kontroll för att hantera riskområden i hanteringen av statsbidrag. 

Revisorerna önskar också ett förtydligande av nämnden kring skillnaderna 
i beviljade/utbetalda bidrag som framgår av figur 3 och 4 i rapporten.  

Barn- och utbildningsförvaltningens svar på rekommendationerna 

Vilka statsbidrag ska sökas från Skolverket 
Den statsbidragskalender som kontinuerligt ges ut av Skolverket visar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 
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vilka statsbidrag som är möjliga för barn- och utbildningsförvaltningen att 
söka 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalender
n). Detta framgår också i den portal som Skolverket har för ändamålet. 
Inlogg till denna portal har skolchef, ekonom och handläggare gymnasiet. 
Statsbidragen från Skolverket söks från central förvaltning, för samtliga 
enheter. Handläggare och skolchef ansvarar för att vara uppdaterade om 
aktuella statsbidrag. Om ett statsbidrag ska sökas bestäms efter 
kommunikation med rektorer och eventuellt andra berörda. Huvudregeln är 
att alla tillgängliga statsbidrag söks. Vid de statsbidrag som också kräver 
egenfinansiering görs en ekonomisk bedömning. 

Vem fattar beslut om ansökan av riktade statsbidrag 
Statsbidrag finns upptaget i förvaltningens delegationsordning. Skolchef är 
ytterst ansvarig, handläggare gymnasiet genomför ansökningar, 
redovisningar, rekvisitioner etc till Skolverket. All handläggning och 
kommunikation med Skolverket sker från central förvaltning. Beslut om 
huruvida bidrag ska sökas eller inte fattas i samråd med berörda. 

Ansökningar till projekt från exempelvis Länsstyrelsen, Kulturrådet, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten görs av den enhet som avser att driva 
projekt. Handläggare gymnasiet inventerar i augusti och januari vilka 
enheter som kommer att söka projektstatsbidrag. Dessa gås sedan igenom 
med skolchef. Ekonom följer upp erhållna bidrag.  

Hur ska processen med riktade statsbidrag följas upp 
Handläggare redovisar för nämnd en gång per år vilka bidrag som finns, 
vilka som har sökts, vilka bidrag som beviljats, hur stort belopp som 
erhållits samt vilka risker som finns med de olika statsbidragen. 
Handläggare redovisar också för vilka bidrag som ligger framåt i tiden och 
vilka eventuella förändringar som är kända, om nya bidrag kommer att 
införas, om bidrag kommer att slås ihop etc. Detta görs i maj eller juni 
varje år och är angivet i årshjulet för nämndens sammanträden. Nämnden 
informeras sedan kontinuerligt om betydande förändringar aviseras från 
Skolverket. 

För det största bidraget, likvärdig skola, upprättas varje år tillsammans med 
ansökan en plan. Denna plan hörs med berörda fackliga organisationer, 
vilket är ett krav från Skolverket. Nämnden får också ta del av denna plan. 

Kommunstyrelsen delges de handlingar som redovisas för barn- och 
utbildningsförvaltningen i maj/juni varje år.  

Hur sker den interna kontrollen för att hantera riskområden i hanteringen 
av statsbidrag? 
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Många bidrag gäller för en tidsperiod av ett år. Viktigt att varje enhet ser 
till att hålla sig inom den bidragsram de tilldelats, att de inte övertrasserar 
eller inte förbrukar tilldelat belopp. Detta är respektive rektors ansvar. 

Handläggare och ekonom följer månadsvis upp skolor och förskolors 
redovisade kostnader för de olika statsbidragen, detta som en stödfunktion 
för rektorer, eller andra projektansvariga, för att i tid upptäcka om någon 
enhet inte utnyttjar sin del alternativt övertrasserar det belopp enheten 
tilldelats. 

En osäkerhetsfaktor finns, bidrag kan tas bort, förutsättningar kan ändras, 
något år kan ett stort belopp beviljas för att året därpå bli till 0 kronor. 
Detta kan vara svårt att bedöma i förväg. Beroende på vilket statsbidrag det 
handlar om får man antingen anpassa verksamheten och ta bort det som 
bidraget finansierade alternativt ta med det i nämndens kommande 
budget.   

Statsbidrag finns som en punkt i förvaltningen internkontrollplan. I 
genomförd risk- och väsentlighetsbedömning har statsbidrag bedömts med 
siffran 8 (4 x 2). Siffran 4 innebär graden av påverkan på verksamhetens 
kvalitet, kostnad, förtroende, eller resurser i övrigt, om brister i rutinen 
existerar eller uppstår. Siffran 2 står för sannolikhetsnivån för att brister i 
rutinen finns eller kommer att uppstå. 

Förtydligande av figur 3 och 4 i Deloittes granskningsrapport 
Figur 4 baserar sig på den årliga sammanställningen till nämnden som 
handläggare presenterar. Denna sammanställning baserar sig i sin tur på 
Skolverkets statsbidragskalender, dvs de statsbidrag som är riktade och 
sökbara under året. Sammanställningen är gjord i maj 2021 och är för 
läsåret 2020/2021. Här efterfrågade Deloitte information om år 2020, 
varför en kolumn med siffror för kalenderåret 2020 lades till. 
(https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalender
n) 

Figur 3 baserar sig på den sammanställning som vår ekonom tagit fram för 
perioden 2016–2020. Den efterfrågade informationen beskrevs som följer: 
”Med riktade bidrag menar vi egentligen alla ni söker vilket kan innebära 
att även intäkter från exempelvis Migrationsverket eller annan myndighet 
än Skolverket kan vara med här”. Här finns alltså även större projekt med, 
som till exempel den 3-åriga satsningen ”Riktade insatser nyanländas 
lärande” samt andra projektspecifika bidrag. 

_____ 
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§ 131 Granskning av hantering av riktade statsbidrag 
Diarienummer KS21/266 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förtydliga rutinerna kring hantering av 
riktade statsbidrag och lämna nedanstående svar till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Revisorerna i Habo kommun har granskat hanteringen av riktade 
statsbidrag inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. I 
revisionsbiträdenas rapport framförs fem rekommendationer varav en avser 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rekommenderas att se över processen 
för kommunens arbete med att identifiera, söka, uppföljning, utvärdering 
och återrapportera riktade statsbidrag. 

Yttrande 

I kommunstyrelsens plan för internkontroll finns under avsnittet Ekonomi 
en punkt som avser statsbidrag. Enligt planen ska kommunens 
ekonomichef ansvara för att ansökan görs för de statsbidrag som är 
lämpliga att söka och som kommunen är berättigade till. Denna kontroll 
har årligen genomförts genom att samtal har förts med respektive ekonom 
på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Att denna kontroll 
har genomförts har noterats i den årliga uppföljningen av internkontrollen. 
En tydligare rutin för nämndernas hantering av riktade statsbidrag kommer 
att arbetas fram. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-11-10 
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Sammanfattning 

Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Habo fått uppdraget att genomföra en 
granskning avseende riktade statsbidrag.  
 
Revisionsfråga 
Har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställt att den interna kontrollen 

för hantering av riktade statsbidrag är tillräcklig. 

 
Svar på revisionsfråga 
Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden till stor del har 
säkerställt att den interna kontrollen för hantering av riktade statsbidrag är tillräcklig. 
 
Vår sammanfattande bedömning är socialnämnden till viss del säkerställt att den interna 
kontrollen för hantering av riktade statsbidrag är tillräcklig. 
 
Bedömningen avser den politiska hanteringen av riktade statsbidrag. Vår bedömning är att 

det finns ett operativt fungerande arbete inom förvaltningarna. 

 
Iakttagelser 
 

• Under 2020 beviljades socialnämnden 2,6 mnkr i riktade statsbidrag, vilket 
motsvarar 1,5 % av nämndens budget. Nämnden har dock betalat tillbaka 21 % av 
de beviljade medlen.  

• Enligt ett underlag vi tagit del av har barn- och utbildningsnämnden beviljats  
13 mnkr under 2020 vilket motsvarar 3 % av nämndens budget. Av andra interna 
underlag framgår dock att nämnden tagit emot närmare 23 mnkr under 2020 i 
utbetalda bidrag. 

• Enligt redovisade uppgifter betalade barn- och utbildningsnämnden tillbaka 17 tkr 
under 2020 av det beviljade beloppet. 

• Vi har i granskningen inte identifierat någon övergripande strategi eller riktlinjer 
som berör hantering eller syn på hur nämnderna ska arbeta med statsbidrag. 

• Enligt barn- och utbildningsnämndens delegationsordning har skolchefen 
verkställighetsbeslut på att rekvirera statsbidrag. 

• I socialnämndens delegationsordning saknas beslut om vilken funktion som har 
rätt att ansöka och redovisa för statsbidrag åt nämnden.  

• Socialnämnden har en utsedd person, biträdande ekonomichef/ekonom, som 
hanterar all administration kopplat till riktade bidrag.  

• Barn- och utbildningsnämnden har en handläggare som sköter majoriteten av 
nämndens arbete med statsbidrag. Utöver handläggare sköter förvaltningsekonom 
sökande och redovisning för två bidrag.  

• Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om att följa upp statsbidragens 
utveckling minst en gång per år. 

• Under 2021 har BUN i sin interna kontrollplan lyft fram arbetet med statsbidrag 
som en risk som ska kontrolleras under året. 

• Socialnämnden har ingen kontinuerlig och bestämd uppföljning av statsbidragen. 
Arbetet med statsbidrag nämns inte heller i nämndens interna kontrollplan. 

Rekommendationer 
Nämnderna rekommenderas att: 
 

• säkerställa att strategier för vilka riktade statsbidrag, för att tydliggöra urvalet, som 
ska sökas och dokumenteras inom respektive nämnds ansvarsområden. 

• säkerställa att det är tydligt vem som fattar beslut om ansökan av riktade 
statsbidrag (delegationsordning 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 riskområden i hanteringen av statsbidrag. 
 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

• se över processen för kommunens arbete med att identifiera, söka, uppföljning, 
utvärdering och återrapportera riktade statsbidrag.  

Jönköping 3 september 2021. 
DELOITTE AB 
 
Jimmy Lindberg         Oscar Storm 
Projektledare       Projektdeltagare  
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Bakgrund  
Den verksamhet som bedrivs av kommuner finansieras huvudsakligen genom det 
kommunala skatteuttaget som regleras i kommunallagens 2 kap 5 §. En betydande del 
av finansieringen sker idag också via statsbidrag. Dessa kan vara generella och räknas 
då fram baserat på exempelvis invånarantal och åldersstruktur. En stor del kan även 
vara så kallade riktade statsbidrag och är då ofta tidsbegränsade och knutna till en viss 
prestation eller åtgärd från kommunernas sida. 

Riktade ekonomiska bidrag är ett av många sätt för att styra verksamheter i en specifik 
riktning och de används för att påverka hur huvudmännen gör prioriteringar inom sina 
verksamheter. Genom förstärkta ekonomiska resurser kan bidragen hjälpa till att skapa 
bättre förutsättningar för utveckling, lärande och goda resultat för verksamheternas 
huvudsakliga målgrupper.  

Den stora omfattningen av bidrag för olika verksamheter ställer dock höga krav på 
kommunen i form av rutiner, strukturer och kompetens för att hantera bidragen, från 
identifiering av möjliga bidrag att söka till redovisning och uppföljning att bidragen 
används på ett effektivt sätt. 

Revisorerna har därför i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behov av att 
granska barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens hantering av riktade 
statsbidrag.  

Syfte och avgränsning 

Granskningens syfte är att undersöka samt bedöma om Habo kommun hanterar riktade 
statsbidrag på ett sådant sätt att det ger kommunen vinning. 

Granskningen har begränsats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämndens 
hantering av riktade statsbidrag i Habo kommun. 

 

Revisionsfråga  

Har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden säkerställt att den interna 

kontrollen för hantering av riktade statsbidrag är tillräcklig? 

Underliggande frågeställningar 

• Finns några centrala styrdokument, riktlinjer eller policys, till exempel 
bidragsstrategi, som avser riktade statsbidrag? 

• Är organisation och ansvar för att bevaka, analysera behov av och söka riktade 
statsbidrag tydlig?  

• Har nämnderna ändamålsenliga rutiner för ... 

- för identifiering av vilka riktade bidrag som finns att söka? 

- ansökan av riktade statsbidrag? 

- uppföljning och rapportering av beviljat bidrag? 

- återrapportering till staten av riktade statsbidrag? 

- för att säkerställa att bidragen används på ett ändamålsenligt sätt? 

- för uppföljning och utvärdering av effekter av använda bidrag? 

Efterlevs dessa? 

• Säkerställer nämnderna att de riktade bidragen används på ett ändamålsenligt 
sätt? 

1. Inledning 
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Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom intervjuer med ansvariga tjänstemän inom 
förvaltningar samt genom dokument- och rutingranskning. Rapporten skall faktagranskas 
av berörda tjänstemän i Habo kommun. 

Följande befattningshavare har intervjuats: 

• Handläggare barn- och utbildningsförvaltningen 

• Biträdande ekonomichef/ekonom socialnämnden. 

Granskningen har delats in i följande sju faser: 

• Planering av intervjuer. 

• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 

• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 
komplettering med mer material. 

• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 
revisionsfråga. 

• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 

• Presentation av granskning till revisorer. 

• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer.  

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 
har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 

Revisionskriterier  

Nämndernas interna reglemente  

I nämndernas reglemente finns det inte uttryckligen reglerat att de ska söka statsbidrag. 
Det finns däremot skrivelser som reglerar att de ska följa vad som anges i lagar och 
annan författning/förordning. 

 
Av barn- och utbildningsnämndens reglemente framgår att: 
8 § Barn- och utbildningsnämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som 

anges i lag eller annan författning. Nämnden ska följa det fullmäktige i reglemente, i 

samband med budget eller i annat särskilt beslut, har bestämt att nämnden ska fullgöra, 

samt även verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 

angivna riktlinjer. 

Av socialnämndens reglemente framgår att: 
2 § Socialnämnden ansvarar för att verksamheterna enligt 1§ bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som finns i lag eller förord-

ning samt bestämmelserna i detta reglemente. 

Allmänt om statliga bidrag 

Generella och riktade statsbidrag 

Statsbidrag går att dela upp i två huvudkategorier – generella och riktade statsbidrag. 
Den förstnämnda handlar om de bidrag en kommun tar emot utan motprestation och 
baseras på faktorer som kommunen i regel inte bestämmer över själv. Det finns inget 
krav på att redovisa var medlen har använts till.  

Riktade statsbidrag är däremot öronmärkta för ett speciellt ändamål och kräver att 
kommunen både ansöker om medel och redovisar var medlen används till. De riktade 
statsbidrag innebär därför en ökad administration för kommuner och kräver att de själva 
aktivt arbetar med dem för att få ta del av medel. 

Enligt en rapport från Statskontoret har de under 2020 identifierat totalt 183 riktade 
statsbidrag, vilket är fler än 2019. Framförallt har en ökning skett inom vård- och 
omsorgssektorn till följd av Covid-19. Under 2020 betalade staten ut 34 miljarder kronor i 
riktade statsbidrag. För att sätta det i relation till något, så innebär det att om vi gör en 
förenklad uträkning baserad på utbetalde statsbidrag delat med antal invånare  
(per 31 december 2020), så skulle det för Habos del innebära att de fått 41,2 mnkr 
utbetalt i riktade bidrag totalt i kommunen.  
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Lagstiftning 
Hantering av riktade bidrag regleras varken i Skollagen eller Socialtjänstlagen. Det finns 
därmed inga krav för nämnderna att de måste ansöka om statsbidrag. Av lagarna 
framgår dock att huvudmän ska arbeta för att utveckla verksamheten. Skolverket och 
Socialstyrelsen beskriver statsbidragen som ett sätt att stimulera och utveckla arbetet 
samt att ge bättre förutsättningar för verksamheten inom respektive område.  

Skollagen 

4 kap 3 §    
Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Socialtjänstlagen  

3 kap 3 § 3st    
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  

Förordning statsbidrag 

Kopplat till varje enskilt statsbidrag beslutar varje myndighet om en förordning som gäller 
för det specifika statsbidraget. Förordningen reglerar i regel: 
  
- vilka som får ansöka om bidraget 
- vilka förutsättningar som krävs 
- när ansökan ska ske 
- redovisning 
- information om återbetalning och återkrav. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande 

beskrivning av riktade statsbidrag gjorts nedan. De iakttagelser som 

framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den 

rubrik som ansetts mest lämplig. Då granskningen avser två nämnder har 

iakttagelser delats upp för att tydliggöra dessa. 

 
1. Inledande statistik avseende riktade statsbidrag i Habo kommun.  
 
Som inledning presenteras statistik utifrån nämndernas egen redovisning.  

1.1Socialnämnden  
Majoriteten av socialnämndens (SOC) sökta bidrag sker via Socialstyrelsen. Detta har 
bekräftats utifrån de tillhandahållna dokument som givits av kommunen under 
granskning. Vi har tagit del av underlag från SOC som visar på hur mycket de beviljats 
och hur mycket de har betalat tillbaka under åren 2016–2020. Figur 1 visar detta 
förhållande. 

   
Figur 1: Erhållna bidrag, utnyttjade och återbetalda statsbidrag 2016–2020 (Källa: 

socialförvaltningen). 

Utifrån erhållen statistik från förvaltningen har SOC betalt tillbaka ca 549 tkr av de 
beviljade bidragsbeloppen under 2020. Detta motsvarar ca 21 % av de sökta bidragen 
2020 (siffrorna baseras på de bidrag som löper under ett år). Av figuren framgår att 
nämnden betalar tillbaka en relativt stor del av sina beviljade bidrag varje år. Mellan 
2017 och 2019 var snittet 30 % återbetalda medel av det som nämnden beviljats. 
Anledningen till återbetalning kan variera. Vid intervju uppges bland annat en stor 
anledning till att stora delar av socialförvaltningens bidrag betalas tillbaka är att vissa 
bidrag inte har släppts förrän sent på året och har villkor att de ska göras åt innevarande 
år.  Medel hinner därför inte förbrukas innan bidraget ska redovisas. Av statistiken vi tagit 
del av kan vi konstatera att återbetalning skett varje år för bidrag kopplat till våld i nära 
relation samt stimulansmedel bemanning barn- och ungdomsvård (gäller ej 2020).  
 
SOC i Habo kommun har under 2020 ansökt om 10 bidrag. Det totalt beviljade beloppet 
för dessa bidrag uppgår till 2,6 mkr. Under 2020 hade nämnden en totalt budget på 185 
mnkr, vilket innebär att sökta bidrag ökar denna med 1,5 %. SOC:s sökta bidrag 
tillsammans med beviljade medel presenteras nedan i figur 5.  

 
Figur 2: Sökta bidrag för socialnämnden i Habo 2020. Källa: socialförvaltningen. 

 

2. Granskningsresultat 
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Vi har efterfrågat underlag från Socialstyrelsen gällande sökta bidrag för liknande 
kommuner till Habo för att jämföra dessa. Vi har dock inte kunnat ta del av det då 
myndigheten inte digitaliserat hela sin redovisningsprocess, varför data inte kan 
jämföras.  

1.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Vi har begärt och tagit del av samma uppgifter från barn- och utbildningsnämnden (BUN) 
för åren 2016–2020. Då BUN hanterar bidrag över läsår innebär det att ett bidrag kan ha 
beviljats under exempelvis hösten 2019, men utnyttjats under våren 2020. Det innebär 
att intäkterna och kostnaderna inte alltid bokförs på samma år. Vi har därför i figuren 
ovan räknat ett medelvärde på två år (dvs 2017 avser snitt mellan 2016 och 2017 osv), 
för att få en tydligare bild av bidragen och återbetalningen. Uppgifterna presenteras i 
figur 3 nedan. 
 

 
Figur 3: Erhållna och återbetalda statsbidrag 2017–2020 (Källa: barn- och utbildningsförvaltningen). 

 
Vi kan konstatera att enligt intern redovisning har nämndens mottagna bidrag ökat under 
de fyra åren. Det framgår av statistiken att BUN uppgivit att de har en låg andel beviljade 
medel som återbetalas varje år. Enligt nämnden har endast 17 tkr inte utnyttjats under 
2020 och kommer återbetalas. Det finns ingen tydlig gemensam nämnare i vilka bidrag 
som återbetalas. 

Vi har efterfrågat, men saknar uppgifter om totalt belopp för sökta medel från respektive 
år. 

Vi har i granskningens inledning tagit del av ett annat underlag från förvaltningen 
gällande beviljade bidrag under 2020. Enligt uppgift ska dessa redovisas till nämnd 
under 2021 och här framgår det att 14 bidrag beviljats. Majoriteten av dessa har ansökts 
från Skolverket.   

 
 Figur 4: Sammanställning av sökta bidrag 2020 BUN: Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen  

Nämnden har enligt underlaget under 2020 fått cirka 13 mnkr i beviljade medel. Budget 
för hela nämnden var 403 mnkr, vilket gör att bidragen ökar denna med 3 %.  
 
Vi kan konstatera att det skiljer närmare 10 mnkr mellan redovisade belopp enligt 
underlagen i figur 3 och 4. 

I vår granskning har vi jämfört Habos siffror mot av Kolada uttagna liknande kommuner i 
kronor per invånare 1–64 år.  Att göra en helt rättvis jämförelse mellan kommunerna är 
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svårt. Detta på grund av att bidragen kan avse läsår, termin eller kalenderår och det 
finns därför utrymmet för att de redovisas olika i kommunerna. Utfall påverkas även av 
olikhet i skolstrukturer. Vi kan dock konstatera att Habo kommun enligt uppgifter från 
Skolverket har beviljats en något lägre andel riktade bidrag per invånare i ålder 1–64 
under 2020. Då kommunen inte har ett eget gymnasium eller vuxenverksamhet påverkar 
det till viss del utfallet. Trenden är dock att samtliga kommuner har minskat sina 
beviljade statsbidrag mellan 2019 och 2020 där Skolverket är utbetalare.  

Kommentar 

Vi noterar av underlagen vi tagit del av att SOC har en hög återbetalningsgrad av sökta 
medel. I vår granskning har vi dock inte kunnat genomföra en jämförande granskning av 
socialnämnder i liknande kommuner till Habo. Detta på grund av att vi ej fått den 
information som behövts av Socialstyrelsen. Vi kan därför inte bedöma om siffrorna i 
Habo, både vad gäller andel sökta bidrag och återbetalning, går i linje med övriga 
kommuner och om siffrorna är låga respektive höga. 

Vi kan dock konstatera att arbetet med att ansöka, följa upp och redovisa riktade 
statsbidrag ofta är en tidskrävande process, vilket förenas med en kostnad för personal 
som hanterar den. Om nyttjandegraden är låg för de sökta bidragen eller om de inte 
nyttjas alls riskerar nämnden därför att stå med en nettoförlust på bidraget. Att vissa 
bidrag inte går att nyttja av olika anledningar kan alltid uppkomma och vi är medvetna 
om de riktade bidragens komplexitet gällande att de ibland beviljas sent på året. Vår 
bedömning är dock att nämnden bör se över nuvarande hantering för att minska andelen 
återbetalda medel då det finns bidrag som årligen söks men betalas tillbaka. Medel som 
annars kan användas till att utveckla verksamheten och förbättra för nämndens brukare 
inom viktiga områden. 

Vi kan av mottagna underlag konstatera att majoriteten av BUN:s statsbidrag som 
beviljas även utnyttjas av nämnden vilket visar på effektivitet i användandet.  

Vi kan av vår jämförelse med andra kommuner konstatera att Habo minskat sina 
beviljade bidrag sett i kronor per invånare under 2020. Även om en jämförelse haltar 
utifrån tidigare resonemang kring olikheter i skolstruktur så visar jämförelsen att de 
beviljade medlen har minskat för samtliga kommuner. Vi kan därför konstatera att 
siffrorna i Habo följer en nationell linje för 2020. Likt för SOC är det dock svårt att uttala 

oss om hur Habos siffror står sig mot övriga kommuner då det krävs en noggrann 
genomgång som inte ryms i ramen för denna granskning. 

I vår granskning kan vi konstatera att vi har tagit del av två olika underlag från BUN som 
visar på vilka bidrag som varit aktuella under 2020. Vi kan av ett underlag se att 
nämnden beviljats 14 olika bidrag under 2020. Av det andra underlag vi tagit del av från 
förvaltningen finns det ytterligare ett betydande antal bidrag (totalt 26). En tänkbar 
förklaring till detta är att vi efterfrågat riktade statsbidrag och det därför blir en 
tolkningsfråga vilka bidrag som ingår. Vår bedömning är dock att detta bör ses över så 
den redovisning som senare sker till nämnden innefattar samtliga bidrag som är aktuella 
under året. 
 
Vi har även haft en ambition att uttala oss om hur effektiv ansökningsprocessen kan 
anses vara utifrån förhållandet sökta och beviljade medel. Vi saknar dock andel sökta 
medel för åren varför vi inte kan bedöma det. 

2. Finns några centrala styrdokument, riktlinjer eller policys, till exempel 
bidragsstrategi, som avser riktade statsbidrag? 
 
2.1 Socialnämnden: 

Av granskningen framgår att det saknas politiskt beslutade styrdokument eller interna 
riktlinjer som beskriver hur nämnden ska hantera eller se på sökandet av riktade 
statsbidrag. I intervjuer framgår det att sökta bidrag som gjorts från SOC kräver någon 
form av motprestation. Detta i sin tur anses ge nämnden en form av styrning kring hur 
och vad som krävs för att nämnden ska bibehålla de beviljade medlen. 

Enligt SOC:s reglemente ansvarar nämnden för att verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnden ska också se till att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt effektivt, rättssäkert och tillfredsställande sätt i 
enlighet med KF beslut om övergripande intern kontroll.  

2.2 Barn- och utbildningsnämnden  

Utifrån genomförd granskning av BUN framgår även här att inga beslutade styrdokument 
kopplade till nämndens hantering av statsbidrag finns. Detta har även bekräftats vid vår 
genomförda intervju med handläggare.  
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Vi har tagit del av nämndens reglemente. BUN har samma övergripande skrivelse som 
SOC i sitt reglemente om hur nämnden ska bedriva sin verksamhet i enlighet med 
fullmäktiges beslut och lagar som rör deras verksamhetsområde. 

Bedömning 
Vi kan av granskningen konstatera att det i dagsläget för båda nämnderna saknas en 
dokumenterad politiskt vilja, mål och strategier gällande riktade statsbidrag. Det saknas 
även formellt nedskrivna riktlinjer för intern användning gällande området. 

Med tanke på detta är det svårt att bedöma hur nämnderna ser på riktade bidrag och hur 
man vill/önskar att nämndens verksamheter ska arbeta med riktade bidrag.  

Otydlighet riskerar leda till en fri tolkning av nämndens vilja och ett personbundet 
förhållningssätt av sökandet vilket kan leda till en minskad kontinuitet mellan åren för 
verksamheterna. En tydligare styrning skulle enligt vår bedömning leda till ett tydligare 
förhållningssätt vid exempelvis ansökan och nyttjande av bidragen för verksamheten. 

Vi menar att en strategi bör beskriva hur nämnden ser på bidragens roll som finansiär av 
verksamheten. I dagsläget har vi inte tagit del av uppgifter som säger att bidragen 
påverkar nämndernas resursfördelning, bidragen blir istället en bonus för verksamheten. 
Det finns inte heller någon skrivelse i nämndernas reglemente som förtydligar att de 
måste söka bidrag.  

Då nämnderna i dagsläget inte har någon tydliggjord strategi blir det verksamheterna 
som driver frågan. Det innebär, enligt vår tolkning, att då de riktade bidragens roll 
framförallt är att bidra till en utveckling- och kvalitetshöjning inom verksamheten via 
ökning av personal, så blir det verksamheten som avgör om verksamheten ska utökas. 
Om bidraget används till personalförstärkning ena året men bidraget uteblir 
nästkommande år, så är det nämnden som måste finansiera detta inom befintlig budget.  

De riktade bidragen är föränderliga och beslut om förändring från myndigheterna kan 
komma snabbt. Vi menar därför att nämnderna i en strategi bör tydliggöra 
konsekvenserna, både för verksamhet och ekonomiska, av att söka eller inte söka vissa 
bidrag och vad som händer om finansiering uteblir. Vi bedömer också att detta måste 
föranledas av en riskanalys kopplat till vilken beredskap nämnderna har för att på kort 
sikt hantera en avveckling av kostnader som är kopplade till dessa statsbidrag.  
 

3. Är organisation och ansvar för att bevaka, analysera behov av och söka 
riktade statsbidrag tydlig? Har nämnderna rutiner för detta? 
 
3.1 Socialnämnden organisation: 

Det finns enligt nämndens nuvarande delegationsordning inte någon funktion som får 
rekvirera statsbidrag åt nämnden. 

Enligt intervju genomförd med biträdande ekonomichef är det dock i dagsläget hon som 
hanterar all ansökning och redovisning av statsbidrag för nämndens räkning. Även om 
det formellt saknas ett beslut om detta så är det därför här ansvaret för att bevaka, 
analysera behov av och söka bidrag ligger.  

Socialnämndens främsta bidragsgivare är Socialstyrelsen som digitaliserat sin 
ansökningsprocess och görs över Socialstyrelsens hemsida. Tillgång till denna sida har i 
dagsläget utöver biträdande ekonomichef även socialchefen. Behörigheten har godkänts 
av socialchef.  

Enligt uppgifter vid intervju lyfts bidragen upp för diskussion i socialförvaltningens 
ledningsgrupp med verksamhetscheferna men då ofta på initiativ av biträdande 
ekonomichef. 

3.2 Har socialnämnden rutiner för… 

Socialnämnden har i dagsläget inte någon beslutad rutin eller processbeskrivning över 
ansvaret för hantering av statsbidrag. Vi har i vår granskning tagit del av de rutiner som 
socialförvaltningen arbetat fram, vilket beskrivs i de uppdelade områdena nedan: 

- identifiering av vilka riktade bidrag som finns att söka? 

Socialstyrelsen, där nämnden söker flest bidrag ifrån, har digitaliserat sin 
ansökningsprocess vilket gjort att samtliga bidrag går att söka digitalt. Sidan visar även i 
vilket tidsintervall när respektive ansökan går att söka. Biträdande ekonomichef ansvarar 
för att hålla sig uppdaterad och söker enligt intervju alla bidrag som går att söka.  

Det kan också komma information om bidrag genom nämndens gemensamma brevlåda. 
Administratör bevakar mailkorgen och återkopplar till biträdande ekonomichef om 
nämnden får information om bidrag. 
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- ansökan av riktade statsbidrag? 

Det är biträdande ekonomichef som har den aktiva rollen att söka nämndens statsbidrag. 
När ett bidrag att söka identifierats lyfter hon detta i förvaltningens ledningsgrupp där 
slutligt beslut om bidraget ska sökas eller ej fattas. I ledningsgruppen deltar 
verksamhetschefer inom förvaltningen. Vid skilda åsikter kring eventuell ansökandet 
fattas det slutliga beslutet av socialchefen. Alla sökta bidrag informeras till socialchef. 
Ingen direkt kontrollfunktion innan den faktiska ansökan skickas in har identifierats. 

Vi har inte tagit del av några dokument som visar hur nämnden resonerar kring vilka 
bidrag som ska ansökas om eller ej. 

- uppföljning och rapportering av beviljat bidrag? 

Efter att bidrag beviljats fördelas ansvaret vidare ut i organisationen att hantera medlen 
till den person som aktivt arbetar med bidraget. Denna person är ansvarig för att komma 
igång med arbetet och följa de förordningar som finns kopplat till statsbidraget. 
Uppföljning och återrapportering görs av biträdande ekonomichef.  

Förvaltningen resultatför ekonomiskt inte bidragen förrän medel använts. Bidragen 
särredovisas med egen kod så det enkelt går att följa hur mycket av beviljat belopp som 
förbrukats. Det framgår också att bidragen inte lyfts med som en del i budgeten och 
beviljade medel hanteras utanför befintlig budgetram.  

- återrapportering till staten av riktade statsbidrag? 

Biträdande ekonomichef ansvarar för att samla in det underlag som krävs för att redovisa 
bidragen till Socialstyrelsen eller aktuell myndighet. I nuvarande hantering är det upp till 
henne att hålla koll på när i tid och vilka uppgifter som ska redovisas. Enligt intervju 
redovisas bidragen alltid tillsammans med ansvarig funktion från aktuell verksamhet. 
 

- för att säkerställa att bidragen används på ett ändamålsenligt sätt? 

Biträdande ekonomichef gör denna uppföljning med den personal som står ansvarig för 
de kopplat till respektive bidrag. Utifrån information från intervjuer sker ingen löpande 
eller konsekvent dialog mellan socialförvaltningen och SOC gällande bidragen med 
ingången om medlen används på ett ändamålsenligt sätt.  

3.3 Barn- och utbildningsnämnden  

Enligt gällande delegationsordning framgår att det endast är skolchef som har 
delegationsrätt på verkställighetsbeslut gällande rekvisition av bidrag:  

Delegationsrätt Funktion Kommentar av 
nämnd 

Rekvisition av statsbidrag (V) SC Diareförs centralt 

Enligt uppgifter från förvaltningen så håller skolchef sig uppdaterad om vilka statsbidrag 
som är sökbara och följer upp samtliga beviljade statsbidrag.  

Av genomförda intervjuer framkommer dock att det i praktiken är två andra funktioner 
som gör detta. Majoriteten av statsbidragen som sökts och redovisas sköts av en utsedd 
handläggare. Det ligger i dagsläget på handläggare att hålla sig uppdaterad om aktuella 
bidrag och samla in information inför ansökan. Utöver handläggaren hanterar i dagsläget 
ekonomen ansökningar för två bidrag åt nämnden.  

Även Skolverket, vilket är den myndighet som BUN främst ansöker om bidrag ifrån, 
hanterar sina statsbidrag digitalt och det är skolchef, ekonom och utsedd handläggare 
som har tillgång till Skolverkets statsbidragsportal där de flesta ansökningarna och 
redovisningen sker.  

3.4 Har barn- och utbildningsnämnden rutiner för… 

På samma sätt som för SOC har vi inte kunnat identifiera någon övergripande beslutad 
ansvarsfördelning eller processbeskrivning över hur nämnden vill att statsbidrag ska 
hanteras. Vi har även här tagit del av underlag som beskriver förvaltningens hantering av 
processen. 

- för identifiering av vilka riktade bidrag som finns att söka? 

Förvaltningen söker enligt intervjuer majoriteten av sina bidrag via Skolverkets digitala 
sökportal. I portalen presenteras samtliga sökbara bidrag för myndigheten och under 
vilket tidsintervall de går att söka. Identifiering av dessa och andra bidrag som finns att 
ansöka om sköts av handläggare. Vad som framkommit under genomförda intervjuer är 
att barn- och utbildningsnämnden har som mål att söka alla bidrag som kommunen har 
möjlighet till.  

- ansökan av riktade statsbidrag? 
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Den ytterst ansvarige för statsbidrag inom BUN är enligt delegationsordningen 
skolchefen. Det är dock handläggare och ekonomichef som i praktiken främst arbetar 
med att söka statsbidragen.  

Den handläggare som sköter hanteringen av ansökan inhämtar också den information 
och det material som krävs för att söka bidraget. Kvalitetssäkring av underlaget görs i 
samband med beslut då skolchefen får bekräftelse på bidragsansökan och enligt uppgift 
kontrollerar om beslutet stämmer överens med ansökan. Är tilldelningen lägre diskuterar 
skolchef och handläggare orsaker och konsekvenser av detta.  
 
För vissa större bidrag som rör hela organisationen så behandlas dessa även via 
samverkan med fack innan ansökan. 

För att ha möjlighet att ansöka bidrag på Skolverkets hemsida krävs inloggning via  
bank-id. Det är enbart tre personer inom förvaltningen som har tillgång till denna 
inloggning. Kopia på beslut och utbetalningsplan skickas till ekonomiavdelningen som 
sedan meddelar nämnden när de beviljade medlen finns för förfogande.  

- uppföljning och rapportering av beviljat bidrag? 

Förvaltningen tillsammans med den enhet som blivit beviljad statsbidrag följer löpande 
hur de beviljade medlen förbrukas och kontinuerlig dialog förs med rektorer och 
handläggare angående bidragen.  

Nämnden gör inga specifika uppföljningar av alla bidrag som beviljats utan det kan 
variera beroende på typ av bidrag och bidragets storlek. Handläggare ansvarar även för 
att redovisa en statusrapport för samtliga statsbidrag en gång per år för barn- och 
utbildningsnämnden (mer om detta i nästa avsnitt). 

Enligt underlag vi tagit del av så följer förvaltningen upp vissa bidrag som fördelats ut på 
enheterna med olika koder i ekonomisystemet, medan andra bidrag redovisas som en 
intäkt till en enhet eller bokförs centralt till förvaltningen. 

Kostnader för bidrag följs upp med särskilda koder för att snabbt kunna följa upp de 
förbrukade medlen. Ett fåtal bidrag saknar sådan uppföljning och det beror på att 
kostnaderna inte går att särredovisa, alternativt att de inte kräver återredovisning från 
ansvarig myndighet.  

- återrapportering till staten av riktade statsbidrag? 

Återrapportering av bidrag sker av handläggare förutom i de fall där ekonom hanterar 
bidragen. Det är handläggarens uppgift att hålla koll på när respektive bidrag ska 
redovisas och vilket underlag som krävs vid redovisning. Underlaget samlas in från 
respektive rektor som tagit del av medlen.  

Bedömning 

Utifrån ovan granskning har vi inte noterat någon beslutad ansvarsfördelning för SOC i 
deras delegationsordning. I praktiken utförs arbetet av biträdande ekonomichef utan ett 
formellt beslutat ansvar för frågorna. Då nämnden helt saknar beslutad 
delegationsordning för hantering av ansökan och redovisning av bidrag blir nuvarande 
hantering formellt fel. 

Den iakttagelse som gjorts vid granskning av BUN.s organisation är att det finns en 
funktion som har verkställighetsdelegation på att rekvirera bidrag, vilket är skolchefen, 
men att det i praktiken är en handläggare som sköter den mesta hanteringen inklusive 
inlämnande av ansökningar av statsbidragen. Nämnden avviker därför från den 
beslutade delegationsordningen. Då det är en verkställighetsdelegation som skolchefen 
innebär det i formell mening att skolchefen ska verkställa fattade beslut, dvs 
delegationsrätten är kopplad till att ansökan redan är gjord. Enligt vår tolkning av 
uppgifter från förvaltningen fattas i stort sett inga beslut gällande statsbidrag av 
nämnden, varför nuvarande delegationshantering inte kan anses vara korrekt och bör 
ses över. 

Det noteras dock att då majoriteten av ansökningarna för båda nämnderna sker via 
portaler som kräver beviljad tillgång för de som ansöker. Det gör att nuvarande hantering 
blir formellt fel utifrån delegationsordningen, men det innebär inte någon större risk för 
nämnden. Vi gör dock bedömningen att detta bör åtgärdas och att delegationsordningen 
uppdateras utifrån gällande hantering. 

Då det inte finns någon beslutad struktur och ansvarsfördelning kan vi inte uttala oss mot 
denna och bedöma huruvida den efterlevs eller ej. Utifrån vår granskning kan vi dock se 
att hanteringen av statsbidrag förefaller fungera i båda nämnder med internt 
upparbetade rutiner på de båda förvaltningarna. Hanteringen tenderar dock att vara 
personbunden och sköts av ett fåtal personer. I tidigare fråga har vi problematiserat 
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avsaknaden av styrdokument och rutiner. En del av den nedtecknade rutinens funktion 
kan vara att förtydliga ansvarsfördelningen för hanteringen av bidragen. Vi menar att en 
dokumenterad fördelning av både ansvar och roller tydliggör processen vilket i sin tur bör 
leda till minskad sårbarhet vid exempelvis personalomsättning.  

Vi noterar även av våra intervjuer att verksamheterna är involverade då handläggare och 
ekonom behöver uppgifter och det är upp till verksamheterna att förbruka de medel som 
används. Vår bedömning är att även verksamhetens rättigheter och skyldigheter kopplat 
till bidrag bör lyftas in i ett förtydligande av ansvarsfördelningen. Detta för att underlätta 
vid den praktiska hanteringen av bidragen, men även för att tydliggöra för verksamheten 
vilken hjälp de förväntas få av centrala funktioner. 

Det är ensamt upp till ekonom i SOC att stämma av så ansökningar blir rätt inför 
inlämning, vilket innebär att än mer ansvar läggs på den funktionen att bidragen 
hanteras rätt. Det kräver därför att man har den kunskap som krävs för att nämnden ska 
få ut maximalt belopp i sina ansökningar. Vi noterar också att inom BUN går skolchefen 
igenom ansökan först efter beslutet och att beslutet stämmer överens med ansökan. Vår 
uppfattning är att detta även bör göras på ett tydligare sätt innan ansökan skickas in då 
beslut från myndigheter kan vara svåra att eller ej gå överklaga. 
 

5.Säkerställer nämnderna att de riktade bidragen används på ett 
ändamålsenligt sätt?  

5.1 Socialnämnden 

Utifrån genomförda intervjuer och protokollgranskning har framgått att nämnden inte 
följer upp statsbidrag på ett systematiskt sätt. På intervjun lyfts bland annat bidrag som 
till viss del måste finansieras av kommunen som ett exempel på bidrag som kan 
diskuteras på nämndens sammanträden, men det är i så fall i undantagsfall. 

Det uppges vid intervju att det istället är bidragets egen förordning som verksamheten 
följer som styr att bidraget används till det är tänkt att syfta till. 

SOC har under 2020 eller 2021 inte berört statsbidrag i sin interna kontroll. 

5.2 Barn- och utbildningsnämnden  

En gång per år ska en handläggare från förvaltningen presentera för BUN information 
om arbetet med statsbidrag enligt nämndens beslutade budget- och verksamhetsplan. 
För att följa upp detta har Deloitte valt att översiktligt granska samtliga protokoll till 
nämnden för 2020.  

Under nämndens sammanträde 21 januari 2020 gavs en redogörelse för nämndens 
statsbidrag i en informationspunkt. Av protokollet framgår inte att nämnden fattade 
någon form av beslut eller på annat sätt agerade till följd av informationen.  
Inga ytterligare redogörelser för statsbidrag har noterats i kallelserna för 2021. Det 
framgår av svar från förvaltningen att redogörelse som enligt budget- och 
verksamhetsplanen ska ske i maj inte har gjort i avvaktan på denna revisionsrapport. 

Nämnden har två gånger under 2021 beslutat om bidrag och dess fördelning gällande 
statsbidrag för Skolmiljarden. Det framgår av protokoll att förvaltningen arbetet fram en 
fördelning för statsbidraget beräknat på elevantal per 15 februari och 15 september och 
nämnde har därefter godkänt detta. Beslutet har delats upp i två utifrån att Skolverket 
betalar ut bidraget en gång per termin. Nämnden har också behandlat och fattat beslut 
om bidrag för Likvärdig skola. I samband med sådana typer av bidrag är även facket 
involverade och får information om planerade fördelningar. 

Inför 2021 har nämnden i sin interna kontrollplan lyft in statsbidrag som en rutin som ska 
kontrolleras. Ansvarig för detta är skolchefen och rapportering till nämnd ska ske en 
gång per år. Kontrollmoment består av att ”aktuella statsbidrag som kan bidra till att 
utveckla och finansiera verksamheten söks”. Av medföljande risk- och 
väsentlighetsbedömning framgår att nämnden graderar detta till en risk på 8 poäng (av 
maximalt 16), se bilaga 1. Kontrollmomentet säger dock inte var i det finns en risk och 
vad den får för konsekvenser om den inte åtgärdas. 

Av den sammanställning vi tagit del av som avses presenteras för nämnd under 2021 
framgår också att förvaltningen har redogjort för vilka risker som anses vara kopplade till 
de bidrag som beviljats under 2020. Dessa risker lyfts fram som en informationspunkt 
från förvaltningen. 

Bedömning 

Vi har i granskningen konstaterat att det i dagsläget saknas beslutade styrdokument, 
riktlinjer och processer för hantering av riktade statsbidrag. Granskningen visar även att 
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hanteringen förefaller vara i stort sett personbunden kopplat till ett fåtal funktioner. Vi har 
även visat på vissa skillnader i förbrukade medel. 

Även uppföljningen av nämnderna ser olika ut. BUN har som rutin att förvaltningen en 
gång per år informerar nämnden om hur arbetet med statsbidrag går och nämnden har 
varit delaktig i att fatta beslut om fördelningar av bidrag.  
Rutin med årlig rapportering har inte identifierats inom SOC. Här sker istället en löpande 
dialog mellan förvaltning och nämnd vid behov.  

Mängden riktade statsbidrag som är sökbara för kommunen förändras från ett år till ett 
annat och det skapar en oförutsägbarhet i hanteringen av bidragen. Det skapar även 
väsentliga risker för verksamheten som från ett år till ett annat kan stå med mindre 
intäkter än tidigare år. Intäkter som bekostar tjänster eller används för att utveckla 
verksamheten. Detta menar vi skapar ett behov av tydlighet i nämndens förhållningssätt 
till bidragen.  

SOC har uppvisat att de söker mindre medel än BUN och betalar tillbaka en större del då 
de ej förbrukar de medel de blivit beviljade. Detta är medel som kan bidra till att öka 
kvalitén i verksamheten i ännu högre utsträckning än idag. Vi kan även konstatera att 
nämnden i dagsläget inte på ett lika systematiskt sätt som BUN följer upp sina 
statsbidrag.  

I vår bakgrund lyfter vi fram Statskontorets rapport som visar att det fanns stora belopp 
för kommunerna att söka under 2020 och dessa går att söka från ett stort antal 
myndigheter. Mot bakgrund vad som framkommit i vår granskning bedömer vi att den 
politiska styrningen kan utvecklas när det gäller att tydliggöra en övergripande strategi 
och viljeriktning när det gäller förhållningssätt, ansvarsfördelning och hantering av 
bidragen. Vår uppfattning är att detta kan bidra till en effektivisering av nämndernas 
hantering av de riktade bidrag.  
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Bilaga 1 – BUN Intern kontrollplan 2021 

 
 

  

Bilagor 
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§ 25 Årsredovisning 2021 
Diarienummer KS22/50 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning och kassaflöden 

att godkänna reservationer från 2021 års investeringsbudget till 2022 års 
investeringsbudget med 174 725 000 kronor, innebärande att 2022 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2021 års 
investeringsbudget med - 1 375 000 kronor 

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2021. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 
kronor, samt 

att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja 
styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 

samt att i övrigt godkänna föreliggande redovisning. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge föredrar ärendet. Ekonomienheten har tagit 
fram en årsredovisning för 2021. Resultatet uppgår till 96 miljoner kronor 
vilket är 80,3 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår 
jämförelsestörande poster med 25,3 miljoner kronor. Resultatet för 
kommunkoncernen är 79,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande 
poster. 

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga fullmäktiges fyra finansiella 
mål om god ekonomisk hushållning har uppnåtts år 2021. 

_____  
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HABO  KOMMUN

Revisorerna 2022-03-10

Till

Fullmäktige  i Habo  kommun

212000-1611

Revisionsberättelse  för  år  2021

Vi,  av fullmäktige  utsedda  revisorer,  har  granskat  den  verksamhet  som  bedrivits  i styrelse,

nämnder  och  genom  utsedda  revisorer/lelanannarevisorer  den  verksamhet  som  bedrivits  i

kommunens  företag.

Styrelse  och  nämnder  ansvarar  för  att verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  mål,  beslut  och

riktlinjer  samt  de lagar  och  föreskrifter  som  gäller  för  verksarnheten.  De ansvarar  också  för  att

det finns  en tillräcklig  intern  kontroll  iverksamheten  samt  för  återredovisning  till  fullrnäktige.

Revisorerna  ansvarar  för  att granska  verksarnhet,  intern  kontroll  och  räkenskaper  samt  att

pföva  om  verksamheten  bedrivits  enligt  fullmäktiges  uppdrag  och  mål  samt  de lagar  och

föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utförts  enligt  kommunallagen,  god  revisionssed  ikommunal  verksamhet

och  kommunens  revisionsreg1emente.  Granskningen  har  genomförts  med  den  inriktning  och

omfattning  som  behövs  för  att ge rimlig  grund  för  bedömning  och  ansvarsprövning.

Vi  har  under  året  granskat  årsredovisning,  delårsredovisning,  haft  särskilda  möten  med

sarntliga  nämnder  samt  genomfört  tre fördjupade  granskningar.  Dessa  tre är:

*  Avgiftsintäkter  inom  äldreomsorgen

*  Riktade  statsbidrag

*  Långsiktig  finansiell  planering.

Kommunen  visar  som  helhet  ett  resultat  efter  jämförelsesförande  poster  på 71 mnkr,  vilket  är

ett överskott  mot  budget  med  56 mnkr.  Nämnderna  ge5r även  under  året  ett samlat  överskott.

I samband  med  granskningen  av årsredovisningen  kan  vi  enligt  vår  bedömning  konstatera  att

samtliga  fyra  finansiella  mål  uppnås  under  året.

Av  årsredovisningen  kan  vi  också  notera  att kommunens  verksamhetsmål  redovisas.  Vi  ser

positivt  på att  kommunstyrelsen  gör  en bedömning  av måluppfyllelsen.

Förvaltningarna  beskriver  utförligt  hur  de arbetat  med  målen  men  tydliggör  inte  vilka  effekter

som  nåtts  eller  vilka  faktorer  som  legat  till  grund  för  bedömningen.  Dock  kan  vi  se en

förbättring  från  föregående  år men  det  krävs  mer  för  att  fä en tydlighet  i bedömningen  och

bedömningsskalan.
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Vår  uppfattning  är att  kommunstyrelsen  bör  fortsätta  att  utveckla  kommunens  lednings-  och

styrningsprocess  för  att  möjliggöra  en tydligare  bedömning  av måluppfyllelsen.

Kommunen  har  som  mål  att  bidra  till  ett  starkt  lokalt  näringsliv.  För  att  nå  detta  mål  vill

revisorerna  uppmärksamma  behovet  av  industrimark.

Vi  bedömer  sammantaget  att  styrelse  och  nämnder  i Habo  kommun  delvis  har  bedrivit

verksamheten  på  ett  ändamålsenligt  sätt.

Vi  bedömer  sammantaget  att  styrelse  och  nämnder  iHabo  kornmun  bedrivit  verksamheten  ur

en ekonomisk  synpunkt  på  ett  tillfredsställande  sätt.

Vi  bedönner  att  räkenskaperna  i allt  väsentligt  är rättvisande.

Vi  bedömer  att  styrelsens  och  nämndernas  interna  kontroll  har  varit  tillräcklig.

Vi  bedömer  att  resultatet  i årsredovisningen  är förenligt  med  de finansiella  mål  fullmäktige

beslutat.

Vi  bedömer  att  med  nuvarande  underlag  går  det  inte  tydligt  att  avgöra  om

verksamhetsresultatet  i årsredovisningen  är förenligt  med  de mål  fullmäktige  beslutat.

Vi  tillstyrker  att  fullmäktige  beviljar  ansvarsfrihet  för  styrelse  och  nämnder  samt

enskilda  ledamöterna  i dessa  organ.

Vi  tillstyrker  att  fullmäktige  godkänner  kommunens  årsredovisning  för  2021.

Till  revisionsberättelsen  bifogas  granskningsrapporter  från  lelanannarevisorerna  samt

revisionsberättelser  för  av  kommunen  ägda  aktiebolag.

Habo  den  10  mars  2022

Stellan  Ca

Johakim  Kn -Westmar

Ove  Hellström

Bilaga:

Rapport  avseende  granskning  av  Habo  kommuns  årsredovisning  2021  (bilaga  l).
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Uppdrag och bakgrund 

Revisorerna prövar, enligt kommunallagen, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 

kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.  

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed, all verksamhet som 

bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas verksamhetsområden. De granskar på 

samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i juridiska personer, även 

verksamheten i de juridiska personerna. Revisorerna ska bedöma om resultaten i årsredovisningen 

är förenlig med de mål fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till 

fullmäktige inför behandlingen av delårsrapporten och årsredovisningen. 

Enligt Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska en kommuns årsredovisning bestå av 

en resultaträkning, en balansräkning, en kassaflödesanalys, noter, en driftredovisning, en 

investeringsredovisning och en förvaltningsberättelse. Sammanställda räkenskaper ska ingå i 

årsredovisningen om sådana upprättas enligt 12 kap 2§. Årsredovisningens delar ska upprättas som 

en helhet och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat och kommunens eller regionens 

ekonomiska ställning.  

Rådet för kommunal redovisning (RKR), som har till uppgift att främja och utveckla god 

redovisningssed i kommuner och landsting i enlighet med LKBR, har gett ut rekommendationer för 

den kommunala redovisningen. I tillämpliga delar kan även normering från Redovisningsrådet och 

Bokföringsnämnden användas. Enligt kommunallagen (KL) är det kommunstyrelsen som ansvarar 

för årsredovisningens upprättande. 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun har Deloitte genomfört en 

granskning av kommunens årsredovisning per 2021-12-31. 

Metod 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed för kommunal verksamhet. Det innebär att vi 

har planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om 

att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Revisionen har omfattat att utifrån en 

bedömning av väsentlighet och risk granska ett urval av underlag till belopp och annan information i 

årsredovisningen.  

I revisionen har också ingått att pröva redovisningsprinciperna och kommunstyrelsens tillämpning 

av dem. Det ingår även att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som kommunstyrelsen gjort 

när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i 

årsredovisningen.  

Vid granskningen har vi utgått från utkast, version daterad 2022-02-23. Om förändringar sker i 

texten efter detta kan det påverka de iakttagelser och rekommendationer som nämns i denna 

rapport liksom ev. svaret på revisionsfrågan. 

Revisionsfrågor och kriterier  

• Uppfyller årsredovisningen som dokument de krav som ställs?  

En bedömning görs av om årsredovisningen innehåller alla delar som LKBR anger ska finnas 
med. 

• Bedöms räkenskaperna som rättvisande och är resultatet i årsredovisningen förenligt med de 

mål fullmäktige beslutat? 

Redogör årsredovisningen för utfallet av verksamheten, samt den ekonomiska ställningen på ett 

sätt som uppfyller de krav som KL, lagen om kommunal bokföring LKBR ställer?  

Uppfyller årsredovisningen i allt väsentligt rekommendationerna från RKR?   

Vi drar en slutsats kring detta utifrån en genomgång av väsentliga resultat- och balansposter 

med avseende på olika aspekter som fullständighet, riktighet, existens, tillhörighet, 

periodisering, värdering, äganderätt samt innehåll och presentation. 

Urvalet av vad som granskas görs utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. 

Redogör årsredovisningen för måluppfyllelsen på ett sätt som motsvarar utfallet? Samt är 

balanskravet uppfyllt?  

Bedömning av måluppfyllelse utifrån de kriterierna fullmäktige/kommunen beslutat om. 

Bedömning av om balanskravet är uppfyllt. 

Inledning och sammanfattning 
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Svar på revisionsfrågan 

• Årsredovisningen bedöms till största delen uppfylla de krav på innehåll som ställs på en 

årsredovisning i LKBR och RKR.  Vi noterar dock att årsredovisningen inte fullt ut följer den 

uppställning för driftredovisningen som framgår av RKR14.  

• Balanskravet är uppfyllt.  

• Den finansiella redovisningen bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. 

• De finansiella mål som fullmäktige beslutat i årsredovisningen ingår och det finns en 

bedömning av dessa mål i årsredovisningen.  

De verksamhetsmål som fullmäktige beslutat i årsredovisningen ingår och det finns en 

bedömning av dessa mål i årsredovisningen.  

När det gäller samhällsutvecklingsuppdraget bedömer ks att samtliga 3 områden utvecklas i 

enlighet med kullmäktiges beslut. Kommunstyrelsens bedömning bygger på redogörelse för 

vad som har gjort samt beskrivande analyser. Vår bedömning är att det saknas tydliga grunder 

och måttstock för att landa i den bedömning som kommunstyrelse gör.  

När det gäller verksamhetsutvecklingsuppdraget noterar vi att redovisningen av grunder och 

måttstock för bedömning av måluppfyllelse har förbättrats sedan förra året. Även om vi 

noterar förbättringen finns det ytterligare utvecklingspotential. Bedömning av måluppfyllelsen 

baseras på nämndernas bedömning för respektive område som uttrycks med en färg- och 

sifferskala. Det är dock oklart vilka kriterier ska uppfyllas för att hamnar på en siffra mellan 1-6 

i bedömningen. Vidare, har kommunstyrelsen bedömt att målen för samtliga tre delmål inom 

verksamhetsutvecklingsuppdraget nås. Vi noterar dock att en majoritet av nämnderna gjort 

bedömningen att måluppfyllelsen minskar men att måluppfyllelsen är på en godkänd nivå eller 

ökar men inte riktigt når godkänd nivå. Vi är därför tveksamma till hur kommunstyrelsen har 

landat i den bedömning som de gjort.  

Iakttagelser och noteringar 

Vid granskning av väsentliga resultatposter och balansposter samt måluppfyllelse har vi gjort 

följande väsentliga iakttagelser eller noteringar. (För den totala sammanställningen se Excel-tabeller 

på följande sidor):  

• Vi noterar att det är oklart på vilka grunder kommunstyrelsen bedömt kommunens 

måluppfyllelse. Kommunstyrelsen har ännu inte utvecklat lednings- och uppföljningsprocessen 

fullt ut. Vi bedömer att det fortsatt krävs ett arbete utifrån kommunfullmäktiges beslut 2019-

06-13 att fortsätta utveckla målstyrningen och verksamhetsuppföljningen i Habo kommun. 

Enligt detta beslut krävs en väl genomarbetad, utvecklad och förankrad gemensam styrmodell 

för planerings- och uppföljningsprocessen. Samt ta fram indikatorer som säkerställer god 

kvalitet i kommunens grunduppdrag/verksamhet. 

Rekommendationer 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att  

• Följa RKR14s uppställningsform för driftredovisningen.  

• Införa en rutin där samtliga manuella bokföringsordrar formellt attesteras av 

redovisningsansvarig eller ekonomichef. Detta kan ske tex genom att göra utdrag på samtliga 

manuella bokningar veckovis eller månadsvis och att denna lista attesteras. Genom denna 

kontroll skulle ev. fel kunna upptäckas tidigare än i den ekonomiska uppföljningen där ett fel 

kanske inte syns lika väl.  

• Att fortsätta utveckla kommunens lednings och styrningsprocess för att möjliggöra en tydlig 

bedömning av måluppfyllelsen. 

 
 

 

Jönköping den 8 mars 2022  

DELOITTE AB 

 

Pernilla Rehnberg Revsul Dedic            Annika C Karlsson 
Auktoriserad revisor 
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1.1. Kvalitetssäkring av årsredovisningens delar 

Nedan presenteras vår granskning av årsredovisningen baserat på revisionskriterierna. För att 

tydliggöra huruvida kommunens årsredovisning är i överensstämmelse med kommunallagen och 

lagen om kommunal bokföring och redovisning finns nedan en tabell över ett antal lagkrav: 

 

1. Granskningsresultat 

Lagkrav Lagrum Uppfyller? 

Uppfylls kraven på årsredovisningens innehåll enligt 4 kap LKBR?  4 kap 1 § LKBR Ja 

Finns upplysning om skälen till ev avvikelser från normgivande organ på det kommunala området (RKR)? 4 kap 3§ LKBR 

9 kap LKBR 

Ja 

Följs uppställningsformerna för resultat och balansräkning? 5 och 6 kap LKBR Ja 

Innehåller förvaltningsberättelsen en utvärdering av kommunens ekonomiska ställning? 11 kap 9§ LKBR Ja 

Lämnas de ytterligare upplysningar som krävs för att bilden ska bli rättvisande?  4 kap 3§ LKBR 

9 kap LKBR 

Ja 

Finns upplysningar om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under räkenskapsåret eller efter dess slut.  4 kap 3§ LKBR/11 kap 3§ LKBR Ja 

Finns översikt över utvecklingen av kommunens eller regionens verksamhet?  11 kap 1§ LKBR Ja 

Finns upplysningar om kommunens förväntade utveckling? 11 kap 4§ LKBR Ja 

Finns upplysningar om väsentliga personalförhållanden och uppgift om sjukfrånvaro? 11 kap 5–6§§ LKBR Ja 

Finns en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet?  10 kap 2§ LKBR Ja 

Finns en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. 10 kap 1§ LKBR Ja 

Anges hur ett eventuellt negativt resultat ska regleras – är balanskravet uppfyllt? 11 kap 10§ LKBR Ja 

Hur målen för god ekonomisk hushållning uppnåtts? 11 kap 9§ LKBR Ja 

Ingår sammanställda räkenskaper för ev kommunal koncern? 12 kap 1§ LKBR Ja 
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1.2. Granskning av måluppfyllelsen  

Övergripande iakttagelser och bedömning av mål 

I årsredovisningen redogörs för nämndernas bedömningar av måluppfyllelsen. Som underlag till 

bedömningarna finns respektive nämnds uppföljningsrapporter.  

Förvaltningarna beskriver utförligt hur de arbetat med målen. Däremot finns det inte tillräckligt med 

underlag och uppgifter om vad som legat till grund för nämndernas bedömning av sin måluppfyllelse. 

Det är svårt att se vilken information och måttstock som använts för att landa i den bedömning 

nämnden gör.   

Vi noterar att kommunstyrelsen i årsredovisningen 2021 gör bedömning av måluppfyllelsen avseende 

samhällsutvecklaruppdraget och verksamhetsutvecklingsuppdraget samt kritiska kvalitetsfaktorer 

vilket inte var fallet i årsredovisningen 2020.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen ännu inte utvecklat lednings- och uppföljningsprocessen fullt 

ut. Detta försvårar bedömning av vilken måluppfyllelse som kommunen når. Vi anser därför att det 

fortfarande saknas tillräckligt underlag för att vi ska kunna uttala oss om graden av måluppfyllelse i 

kommunen fullt ut. Detta gäller framförallt samhällsutvecklaruppdraget. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med styrningsmodellen och dess 

tillämpning. Inriktningen på detta arbete ska enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-13 och syftar 

till att utveckla processen, strukturen och metoden av mål- och resultatuppföljningen.  

 

 

Utöver samhällsutvecklaruppdraget och verksamhetsutvecklingsuppdraget följer och bedömer 

kommunstyrelsen kritiska kvalitetsfaktorer utifrån medborgarperspektiv, verksamhetsperspektiv, 

medarbetarperspektiv och ekonomiperspektiv. Kommunstyrelsens bedömning av kritiska 

kvalitetsfaktorer grundar sig i nämndernas uppföljningsrapporter samt på en färg- och sifferskala.  

Kommunstyrelsen bedömer att nämndernas grunduppdrag i stort sett fullföljs på ett tillfredsställande 

sätt. Det saknas tydliga bedömningar och underlag till detta, vilket försvårar möjligheten att tydliggöra 

bedömningen av kommunens måluppfyllelse.  Vi rekommenderar kommunstyrelsen att överväga ifall 

de kritiska kvalitetsfaktorerna bör belysas och bedömas i årsredovisningen. Eller om andra indikatorer 

eller mål skulle tydliggöra bedömningen av måluppfyllelsen. 

Förvaltningarna beskriver utförligt hur de arbetat med målen men tydliggör inte vilka effekter som 

nåtts eller vilka faktorer som legat till grund för bedömningen. Dock kan vi se en förbättring från 

föregående år men det krävs mer för att få en tydlighet i bedömningen och bedömningsskalan.  

Vår sammantagna bedömning är att det är otydligt vilken skala och vilka faktorer som ligger till grund 

för kommunstyrelsens bedömning avseende kritiska kvalitetsfaktorer och måluppfyllelsen. Detta leder 

till att vi inte fullt ut kan bedöma kommunens måluppfyllelse. 

Nedan följer en bedömning av om de finansiella målen är uppfyllda, om verksamhetsmålen är 

uppfyllda samt en redogörelse för de iakttagelser som gjorts i granskningen av resultat- och 

balansräkning samt övriga delar av årsredovisningen.

 

Finansiella mål Återkoppling till målen i årsredovisningen Kommunstyrelsens bedömning Deloittes bedömning 

Kommunfullmäktige har 

beslutat om fyra finansiella 

mål.  

1) Resultatet ska vara minst 2,0 % i förhållande till 
skatter och bidrag för åren 2021 – 2023. 
Kommunen når 11,9 %. 

2) För åren 2021 – 2023 ska 
skattefinansieringsgraden exklusive VA varje år 
vara minst 87 % räknat som rullande 
femårsmedelvärde. Det rullande 
femårsmedelvärdet blir 124 %. 

3) Soliditet exklusive ansvarsförbindelse för 
pensioner innan 1998 ska inte understiga 36 % 
något av åren 2021 – 2023. I årsredovisningen 
redovisas 46,3 % eller 43,9% om 
jämförelsestörande poster exkluderas. 

Målen bedöms uppnått  

 

Målen bedöms uppnått  

 

Målen bedöms uppnått  

 

Målen bedöms uppnått  

 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning 

 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning 

 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning 

 

Vi delar kommunstyrelsens bedömning 
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4) Nämndernas samlade budgetutfall ska inte något 
av åren 2021 – 2023 överstiga budgeten. 
Nämndernas samlade utfall är ca 49 mnkr för 
2021. Om jämförelsestörande poster exkluderas 
blir utfallet 23 mnkr. 

Verksamhetsmål Återkoppling till målen i årsredovisningen Kommunstyrelsens bedömning Deloittes bedömning 

Kommunfullmäktige har 

beslutat om två 

kommunövergripande 

uppdrag.  

 

 

Samhällsutvecklingsuppdrag 

Inom ramen för samhällsutvecklingsuppdrag finns 3 

fokusområden: 

1. Starkt lokalt näringsliv  

2. Bostäder för hela livet  

3. Psykisk ohälsa 

Kommunstyrelsen bedömer att 

samtliga tre områden inom ramen för 

samhällsutveckling utvecklas i enlighet 

med kommunfullmäktiges beslut. 

Vår bedömning är att det, i dagsläget, saknas tillräckligt underlag för att vi ska 

kunna bedöma måluppfyllelse för samhällsutvecklaruppdrag. Dvs. vi kan av 

tillgängligt underlag inte bedöma måluppfyllelsen för området.  

Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att 

utveckla underlaget för de kriterier som ligger till grund för bedömning av 

måluppfyllelsen för de mål som kommunfullmäktige beslutat om.  

Verksamhetsutvecklingsuppdrag 

Inom ramen för verksamhetsutvecklingsuppdrag finns 3 

fokusområden/delmål: 

1. Enkel och tillgänglig service.  

2. Mod och innovation för effektiv resurshantering 

3. Attraktiv arbetsgivare. 

Kommunstyrelsen bedömer att 

målen för samtliga tre 

verksamhetsutvecklingsområden 

nås. 

Vår bedömning är att det saknas tillräckliga underlag för att vi ska kunna 

bedöma måluppfyllelsen för verksamhetsutvecklingsuppdrag. Dvs. vi kan av 

tillgängligt underlag inte bedöma måluppfyllelsen för området 

Vi noterar att kommunstyrelsens bedömning baseras på nämndernas 

bedömning av måluppfyllelsen för respektive delmål. Denna bedömning 

uttrycks med en färg- och sifferskala. Vi noterar att det inte finns fastlagda 

nivåer för när något ska anses ha nått ett högre eller lägre värde. Vi 

rekommenderar därför kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att 

utveckla underlaget för de kriterier som ligger till grund för bedömning av 

måluppfyllelsen i respektive kf-mål.  

För verksamhetsutvecklingsuppdraget har en majoritet av nämnderna gjort 

bedömningen att måluppfyllelsen minskar men att måluppfyllelsen är på en 

godkänd nivå eller ökar men inte riktigt når godkänd nivå. Kommunstyrelsen 

bedömer att målen för samtliga tre delmål inom området nås.  

Deloitte rekommenderar kommunstyrelsen att förtydliga bedömningsskalan 

för måluppfyllelse för respektive fokusområde.  
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1.3. Granskning av finansiella dokument 

 

Granskning av finansiella dokument Iakttagelser Förslag till rekommendation 

Kassa/bank Inget att rapportera  

Kortfristiga fordringar Inget att rapportera  

Materiella anläggningstillgångar Vi noterar att det under not 9 pågående anläggningstillgångar 

redovisas en rad ”överfört till färdigställda 

anläggningstillgångar”. Däremot så finns inte motsvarande rad 

under respektive delgrupp i anläggningstillgångar varför det blir 

svårt att följa vilken grupp av anläggningstillgångar som 

överföringarna gjorts för. För att fullt ut följa RKR R4 bör detta 

framgå av noten.  

Vi noterar också att samtliga tillgångar som leasas, redovisas 

som operationell leasing. Då RKR R 5 numer också tillåter 

finansiell leasing bör kommunen utreda om det ev. finns 

leasade tillgångar som är att anse som finansiell leasing.  

Vi rekommenderar att kommunstyrelsen lägger till en rad med 

”överfört från pågående nyanläggningar” under respektive 

grupp av anläggningstillgångar till nästa årsredovisning. 

 

Vi kommenderar att kommunstyrelsen utreder om det finns 

leasade tillgångar som bör redovisas som finansiell leasing. 

Finansiella anläggningstillgångar Vi noterar att ni har en finansiell anläggningstillgång i 

huvudboken ”Naturgaskonsortiet i Skaraborg” till ett belopp om 

3tkr, även om beloppet är mycket litet så rekommenderar vi att 

ni utrangerar denna från kommunens redovisning då tillgången 

inte finns.  

Kommunstyrelsen bör säkerställa att dessa innehav inte 

redovisas i nästa årsredovisning. 

Kortfristiga skulder Inget att rapportera  

Långfristiga skulder Inget att rapportera  

Avsättningar Inget att rapportera 

Eget kapital Inget att rapportera 

Poster inom linjen/ansvarsförbindelser Inget att rapportera  

Resultaträkning Inget att rapportera  
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 
8 

Justeras Expedierats 

§ 28 Planprogram för Habo centrum - antagande
Diarienummer KS18/332 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planprogram för 
Habo centrum. 

Reservationer 
Mikael Zander (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 februari 2019 tog kommunfullmäktige beslutet att ett planprogram 
ska upprättas för Habo centrum. Syftet med planprogrammet är att utreda 
möjligheterna och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se 
ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av centrum. 

Habo tätorts starka utveckling påverkar hela kommunen, såväl landsbygd 
som övriga orter. Tätorten som helhet, centrummiljön och livet i centrum 
blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling. Ett väl 
fungerande centrum, men en stark handelsplats, är avgörande för ortens 
attraktivitet när det gäller att attrahera invånare, företag och arbetskraft. 

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog 
om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur 
centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet 
bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen  tillsammans 
med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för 
centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet. 

Planprogrammet skickades ut för samråd med start 23 oktober 2020 till och 
med 15 januari 2021. På grund av omständigheterna kring covid-19 
beslutade sedan kommunstyrelsen att förlänga samrådstiden i två 
omgångar. Först till 10 mars 2021 och sedan till den 30 september 2021. 
Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhuset, 
biblioteket i Habo samt på kommunens webbplats. Förutom en 
kontinuerlig kommunikation med berörda och intresserade, genomfördes 
under samrådstiden tre olika samrådsmöten, ett för berörda handlare i 
centrum 27 oktober 2020, ett för allmänheten den 9 september 2021 och ett 
för berörda fastighetsägare de 14 september 2021. 

Samtliga inkomna synpunkter som lämnades in till kommunen under 
samrådstiden finns redovisade och bemötta i samrådsredogörelsen. 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 
9 

 

Justeras Expedierats 

 

Under samrådstiden har det varit ett stort engagemang kring frågan om hur 
centrum ska utvecklas. Planprogrammet har reviderats för att bemöta så 
många olika intressen som möjligt och innehåller ett förslag som bedöms 
kunna uppfylla de mål som tidigare beslutats om.  

Arbetsutskottet föreslår att planprogram för Habo centrum ska antas 
(KSAU 2022-03-01 § 16).  

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Henrik Esbjörnsson (M), Gunnar Pettersson (S) och 
Lena Danås (V) yrkar bifall till förslaget.  

_____  
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 
7 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 27 Utdelning från Habo Energi AB 
Diarienummer KS22/63 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utdelning 
om två miljoner kronor från Habo Energi AB till Habo kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att under våren 2022 föra en fortsatt dialog om 
framtida utdelning.  

Beskrivning av ärendet 
I Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Habo kommun anges att det 
är kommunfullmäktige som fattar beslut om eventuell utdelning från 
kommunens helägda bolag. Habo Energi AB ägs till 100 procent av Habo 
kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen som utöver modern består av 
Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Habo Energi AB:s fritt egna 
kapital uppgår per 2021-12-31 till 17,5 miljoner kronor. Bolagets egna 
kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld är 
76,3 miljoner kronor. Det fritt egna kapitalet i koncernen är 137,3 miljoner 
kronor per 2021-12-31.  

Kommunstyrelsen föreslår att Habo Energi AB lämnar en utdelning på två 
miljoner kronor efter bolagsstämma 2022. Nivån på utdelningen bedöms 
inte äventyra bolagets ekonomiska ställning varken på kort eller lång sikt. 
Enligt det särskilda ägardirektivet för Habo Energi AB ska soliditeten 
räknad som rullande medelvärde för de senaste fyra åren överstiga 20 
procent. Detta värde uppgår per räkenskapsåret 2021 till 35,5 procent. 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att föreslå kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att under våren 2022 föra en 
fortsatt dialog om framtida utdelning. 

_____  
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§ 30 Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
ägardirektiv för Habo Bostäder AB. 

Ägardirektivet gällande produktionskravet av nya lägenheter fastställs till 
att minst 50 nya lägenheter ska produceras fram till utgången av 2025. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun bedriver en betydande och viktig del av sin verksamhet i 
bolagsform. Verksamheten i de av kommunen helägda bolagen är viktig 
för att kunna uppnå Habo kommuns vision ” den hållbara kommunen för 
hela livet”. 

Invånarna äger de kommunala bolagen genom Habo kommun och grunden 
är en väl avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en 
tydlig ägarstyrning i dialog med styrelse och verkställande direktör för 
bolagen. 

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att 
följa kommunfullmäktiges beslutade och överlämnade direktiv för 
verksamheten. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och 
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 

Det finns nu ett behov av att justera ägardirektivet för Habo bostäder AB 
då direktivet avseende produktionsmålet för byggande av nya bostäder har 
passerat i tiden. 

Med beaktande av bolagets ekonomiska situation gällande resultatnivå, 
belåningsgrad och soliditetsmått ställt mot samhällets behov av nya 
lägenheter så föreslås att det nya ägardirektivet formuleras enligt följande; 

• Habo bostäder ska fram till utgången av år 2025 producera minst 
50 nya lägenheter. 

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
ägardirektiv för Habo Bostäder AB. 

Ägardirektivet gällande produktionskravet av nya lägenheter fastställs till 
att minst 50 nya lägenheter skall produceras fram till utgången av 2025.  

Ärendebeskrivning 
Habo kommun bedriver en betydande och viktig del av sin verksamhet i 
bolagsform. Verksamheten i de av kommunen helägda bolagen är viktig 
för att kunna uppnå Habo kommuns vision ” den hållbara kommunen för 
hela livet”. 

Invånarna äger de kommunala bolagen genom Habo kommun och grunden 
är en väl avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en 
tydlig ägarstyrning i dialog med styrelse och verkställande direktör för 
bolagen. 

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att 
följa kommunfullmäktiges beslutade och överlämnade direktiv för 
verksamheten. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och 
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen.  

Det finns nu ett behov av att justera ägardirektivet för Habo bostäder AB 
då direktivet avseende produktionsmålet för byggande av nya bostäder har 
passerat i tiden.  

Med beaktande av bolagets ekonomiska situation gällande resultatnivå, 
belåningsgrad och soliditetsmått ställt mot samhällets behov av nya 
lägenheter så föreslås att det nya ägardirektivet formuleras enligt följande; 
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- Habo bostäder ska fram till utgången av år 2025 producera minst 
50 nya lägenheter. 

  

Jan Sundman 
Kommundirektör 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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SÄRSKILT ÄGARDIREKTIV

för Habo Bostäder AB

Beslutat av kommunfullmäktige den 23 februari 2017 § 13 
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Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB

Det särskilda ägardirektivet för Habo Bostäder AB nedan kompletterar övergripande 
ägardirektiv för Habo kommuns bolagskoncern. Bolagen har att följa övergripande och 
specifika ägardirektiv.

1 Ändamål 

Verksamheten i bolaget är av stor betydelse för Habo kommuns attraktivitet såväl för 
näringslivet som för allmänheten vilket framgår av kommunens övergripande vision ” 
Habo kommun – den hållbara kommunen för hela livet”.

Bolaget ska vara en aktiv och drivande part i Habo kommuns arbete för ökad attraktivi-
tet genom utveckling av bostäder och lokaler. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att genom ett allmännyttigt syfte främja bo-
stadsförsörjningen i kommunen genom att huvudsakligen bygga och förvalta fastighe-
ter i vilka främst hyresrätter upplåts. Bolaget kan även erbjuda andra upplåtelseformer. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och utgå från vad som är 
långsiktigt bäst för bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att 
bolaget ska vara en långsiktig och seriös fastighetsägare på bostadsmarknaden. 

2 Ekonomiska direktiv och mål 

Långsiktig ekonomisk och marknadsmässig hållbar utveckling av fastighetsbeståndet 
och Habo bostäder AB är viktigt utifrån ägarens risk och nytta med ägandet. 

Målet för bolaget är att soliditeten långsiktigt inte bör minska. Soliditeten bör i genom-
snitt inte understiga 10 procent. Bolagets verksamhet ska under en femårsperiod ha en 
genomsnittlig direktavkastning (driftnetto/fastigheternas samlade marknadsvärde) på 5 
procent. Driftnettot bestäms och beräknas enligt SABO:s modell. 

Vid fastställande av storlek på eventuell utdelning ska ägaren bl.a. beakta bolagets in-
vesteringsbehov samt bolagets faktiska och bedömda resultatutveckling. Om Habo 
kommun går i borgen för bolagets lån ska en borgensavgift tas ut i enlighet med nivån 
som fastställs i kommunens finanspolicy.

3 Marknad och prissättning  

Bolaget ska erbjuda kommuninnevånarna bostäder och bostadskomplement med god 
kvalitet i god miljö samt till prisvärd hyra samt bidra till att planering och byggande 
anpassas till efterfrågan. 

Bolagets relationer med sina kunder ska präglas av affärsmässighet, tillgänglighet,  
öppenhet och närhet. Hyresgäster erbjuds möjlighet till boendeinflytande genom att 
ändamålsenliga mötesplatser skapas för en god dialog. 

Bolaget ska regelbundet, minst vartannat år, mäta kundtillfredsställelsen och sträva  
efter att förbättra den. Bolaget ska vara ett allmännyttigt bostadsföretag vilket innebär 
att hyror sätts vid för branschen sedvanliga förhandlingar. 

1
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4 Verksamhet och utveckling 

För att utveckla verksamheten ska bolaget fastställa en affärsplan, eller motsvarande. 
Dessutom ska en affärsidé och en vision återfinnas i affärsplanen. Affärsidé och vision 
ska formas utifrån Habo kommuns övergripande vision. 

Bolaget ska vara en aktiv och drivande part i Habo kommuns arbete för en bättre livs-
miljö och en långsiktigt hållbar utveckling. Ur ett socialt hållbart perspektiv ska bolaget 
därför vara en aktiv part i samverkan med Habo kommun inom ramen för 
kommunens bostadsförsörjning. Habo Bostäder ska fram till utgången av år 2025 
producera minst 50 nya lägenheter.  

Bolaget ska arbeta fram en strategisk plan för utveckling av bolagets bestånd. I planen 
ska det framgå vilka fastigheter som prioriteras för satsningar respektive avveckling 
mot bakgrund av framtida behov av bostäder, boendeformer, bostädernas läge, mål-
grupper samt standard och kvalitet. 

5 Kommunstyrelsens rätt till insyn i bolaget 

Bolaget står enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har därför rätt att ta del av Habo kommuns handlingar och räken-
skaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kom-
munstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfatt-
ningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. Bolaget erinras om 
att kommunstyrelsen enligt 6 kapitlet 1 § kommunallagen har att fatta årliga beslut om 
huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

6 Förvaltningsberättelse 

Bolaget ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redo-
visa hur verksamheten har bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsord-
ningen och dessa ägardirektiv angivna ändamålet med verksamheten. 

Redovisningen ska vara så utformad så att den kan läggas till grund för lekmannarevi-
sorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kapitlet 1 § 
kommunallagen. 

7 Granskningsrapport  

Det åligger bolagets lekmannarevisor att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra 
sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det ändamål som 
har angivits i bolagsordningen och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogen-
heter som utgör ram för verksamheten. 

Lekmannarevisorn ska snarast uppmärksamma kommunfullmäktige på om bolaget 
brister i de avseenden som omnämns i första stycket. 

8 Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer 

Arvoden till bolagets styrelseledamöter, auktoriserade revisorer och lekmannarevisorer 
ska fastställas på ordinarie bolagsstämma.

2
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§ 32 Antagande av dokumentet "Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030" 
Diarienummer KS22/34 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet 
"Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030". 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) har 
överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande. Dessa 
tillsammans med Strategi för hälsa, En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga och Kraftsamling för psykisk hälsa är uppdrag som 
tillsammans ska samordna aktörer för ett mer hälsofrämjande samhälle. 
Genom riksdagsbeslut november 2020 gäller Nationellt 
primärvårdsuppdrag från den 1 juli 2021. Sveriges regioner och kommuner 
har gemensamt uppdrag genom överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), att samordna utvecklingen och 
arbeta gemensamt enligt den nationellt antagna färdplanen för Nära vård. 
Den nationella tidsplanen sträcker sig i nuläget till 2027. Varje region har 
ansvar att tillsammans med kommuner samordna utvecklingen och arbeta i 
de organisatoriska mellanrum som en sådan system-ansats innebär.  

Företrädare för länets 13 kommuner har tillsammans, genom forum som 
samordnas på Kommunal utveckling, arbetat fram vad den gemensamma 
målbilden innebär för kommunuppdraget. Ansvar för helhet och delar finns 
i flera nämnder och förvaltningar samt gemensamt med Region Jönköpings 
län och andra aktörer.  

Dokumentet Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030 skapar en gemensam 
plattform för kommunerna i länets fortsatta arbete och skapar 
förutsättningar för samsyn på uppdraget för en samordnad utveckling. 
Dokumentet formulerar organisation för genomförande och länets 
kommuner föreslås fyra gemensamma strategier och utvecklingsområden 
utifrån målbilden. I förstärkt samverkan med invånarens behov i fokus 
rikta insatser inom främjande arbete, stärka hälsa och det förebyggande 
arbetet, tidiga och samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 
Strategierna förenar den beslutade målbilden och utveckling mot god och 
nära vård med de kommungemensamma beslutade fokusområdena 
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ekonomisk effektivitet, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
samt nya arbetssätt för att klara välfärdsutmaningen. Genom samverkan 
och samordnad utveckling kan länets kommuner stärka varandra, få stöd 
till sin lokala arena och få en effektivare resursanvändning. 

Omställningen mot god och nära vård innebär en förskjutning av delar av 
hälso- och sjukvården till att primärvård är navet. Inom hemsjukvården är 
kommunen ålagda att utföra inte bara basal hemsjukvård utan också 
specialistvård. Specialistvård kräver ökad kompetens och utökade resurser. 
Därmed måste kommunerna kontinuerligt säkra kompetensförsörjningen 
hos medarbetarna.  

Förväntningarna hos invånaren måste överensstämma med den hälso-och 
sjukvård som vi som kommun är ålagda att leverera (aktiv medskapare) 
Ändrade arbetssätt syftar till att med medborgaren i centrum också utföra 
insatser på samhällsekonomiskt bästa sätt. 

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.  

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt 
att vi måste minska ledtider och öka produktiviteten ställer stora krav på 
resursfördelningen. Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under 
den pågående omställningen är av största vikt. Detta beskrivs till viss del i 
dokumentet. Hantering av kostnadsökningar som beror på 
ambitionsökningar behöver överenskommas mellan region och kommuner. 

_____  
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§ 5 Nära vård - tillsammans möter vi framtidens behov 
inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och 
vård  2021-2030 
Diarienummer SN22/15 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet 
"Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030". 

Ärendebeskrivning 
Länets 13 kommunorganisationer har beslutat att arbeta tillsammans och 
med gemensam viljeinriktning visa vägen till hur vi tillsammans och i 
stärkt samverkan möter framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård. Ett dokument har utarbetats av Primärkommunalt 
samverkansorgan, förvaltningschefsnätverk inom socialtjänst, barn- och 
utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de 
chefsnätverk i länet som möts inom dessa områden, för att tillsammans 
skapa en övergripande riktning för ett långsiktigt arbete kring Nära vård. 

Yttrande 

En av de stora riktningarna i utvecklingen av välfärden är omställningen 
till Nära vård. Den är nödvändig för att klara att leverera hälso- och 
sjukvård och omsorg i framtiden, och utmanar också våra nuvarande sätt 
att styra och leda. 

Vår omvärld ändras i en rasande takt. Flera faktorer påverkar vårt sätt att 
leda och styra utvecklingen av välfärden. Befolkningens behov, beteenden 
och förväntningar förändras. Allt fler personer lever med en eller flera 
kroniska sjukdomar, samtidigt som den demografiska utvecklingen innebär 
att vi blir allt färre i arbetsför ålder i relation till den åldrande befolkningen 
med stora vård- och omsorgsbehov. 

Digitaliseringen och utvecklingen mot ett samhälle där jämlikhet och 
valfrihet är centrala värderingar driver också förändrade beteenden och 
förväntningar. Som invånare utgår vi ifrån att få träffsäkra välfärdstjänster 
utformade efter våra behov, levererade på sätt och tider som passar oss.   

Mot denna bakgrund behöver vi utveckla nya tjänster och arbetssätt samt 
leda tillsammans i system, snarare än enbart i våra enskilda organisationer 
samt samskapa med invånare, patienter och närstående. 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
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Det är helt nödvändigt med en omställning till främjande, nära och riktade 
insatser, stöd, omsorg och vård som stärker hälsan 

Omställningen till nära vård ändrar fokus för hälso-, sjukvård och omsorg. 
Man kan likna den vid en rörelse som går från att fokusera på organisation 
till relation, från att vara reaktiv till att bli förebyggande, och från en 
fragmentiserad till en sammanhängande vård och omsorg. För patienten 
innebär rörelsen att man blir en aktiv medskapare till istället för en passiv 
mottagare av vårdens tjänster. Patienten är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferensen och en effektivare användning av hälso- 
och sjukvårdens resurser ska kunna uppnås. 

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl region och 
kommuner och är bas för invånarens hälso- och sjukvård, samtliga övriga 
hälso- och sjukvårdssystem, socialtjänsten, förskola och skola, 
samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och samverkan med 
civilsamhällets olika aktörer. 

Analys och reflektion: 

Omställningen mot god och nära vård innebär en förskjutning av delar av 
hälso- och sjukvården till att primärvård är navet. Inom hemsjukvården är 
vi ålagda att utföra inte bara basal hemsjukvård utan också specialistvård. 
Specialistvård kräver ökad kompetens och utökade resurser. Därmed måste 
kommunerna kontinuerligt säkra kompetensförsörjningen hos 
medarbetarna.  

Förväntningarna hos invånaren måste överensstämma med den hälso-och 
sjukvård som vi är ålagda att leverera (aktiv medskapare) Ändrade 
arbetssätt syftar till att med medborgaren i centrum också utföra insatser på 
samhällsekonomiskt bästa sätt. 

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.  

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt 
att vi måste minska ledtider och öka produktiviteten ställer stora krav på 
resursfördelningen. Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under 
den pågående omställningen är av största vikt. Detta beskrivs till viss del i 
dokumentet. Hantering av kostnadsökningar som beror på 
ambitionsökningar behöver överenskommas mellan region och kommuner. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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En gemensam viljeinriktning 
Vi har bestämt oss som länets kommunorganisationer att arbeta tillsammans och med gemensam viljeinriktning visa vägen till hur vi tillsammans 

och i stärkt samverkan möter framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård.  

 

Dokumentet har utarbetats via PKS, Primärkommunalt samverkansorgan, kommundirektörsnätverket, förvaltningschefsnätverk inom 
socialtjänst, barn- och utbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning samt de chefsnätverk i länet som möts inom dessa områden.  
Dialogmöten har genomförts med politiker, länspensionärsorganisationer, tjänstepersoner i kommuner och Region Jönköpings läns 
verksamheter, utbildningsaktörer och civilsamhällesaktörer. Detta med förhoppningen att viljeinriktningarna håller över tid. Vägen till framtiden 
är inte linjär, utan består av många steg i samma riktning. Denna riktning har formulerats i fyra strategier som ska skapa värde för dem vi är till 
för: länsinvånarna. Strategierna beskrivs kopplat till målbilden, med exempel på utvecklingsområden samt hur vi gemensamt följer utvecklingen.  
 
Strategierna visar övergripande riktning för ett långsiktigt arbete. I många delar är Region Jönköpings län samarbetspartner i förstärkt 
samverkan. Region Jönköpings län har vid Regionfullmäktiges sammanträde den 1 december 2020 antagit strategidokumentet Tillsammans 
möter vi framtidens behov av hälso- och sjukvård 2020-2030. Dokumentet du håller i din hand formulerar det motsvarande för länets 
kommuner, utifrån kommunuppdraget.  
 
Med stort engagemang vill vi fortsätta bevara goda resultat idag och samtidigt skapa förutsättningar för tillsammans möta framtidens behov 
inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård. 

 

För länets kommuner: 

Beata Allen, Aneby kommun  

Annelie Hägg, Eksjö kommun   

Carina Johansson, Gislaveds kommun 

Kristine Hästmark, Gnosjö kommun 

Susanne Wahlström, Habo kommun  

Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun  

Mats Tingshagen, Mullsjö kommun  

Anna-Carin Magnusson, Nässjö kommun 

Stefan Gustafsson, Sävsjö kommun 

Mats Holmstedt, Tranås kommun 

Gert Jonsson, Vaggeryds kommun  

Henrik Tvarnö, Vetlanda kommun   

Mikael Karlsson, Värnamo kommun

_______________________________________________________________________________________________ 

Inledning 
Samhällsförändringar och skillnader i hälsa och 

socioekonomiska förutsättningar gör det nödvändigt 

med en omställning till främjande, nära och riktade 

insatser, stöd, omsorg och vård som stärker hälsan. 

Idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera 

tidigare dödliga sjukdomar har istället blivit kroniska 

tillstånd. Samtidigt innebär den utvecklingen och 

demografin i länet stora utmaningar framöver, både 

vad gäller ekonomi och personalförsörjning. Därför 

behöver nya personcentrerade tjänster växa fram, såväl 

fysiska som digitala. Utvecklingen involverar utifrån ett 

kommunperspektiv flera nämnder och förvaltningar i 

tät samverkan med region och andra aktörer. 

Aktörernas förmåga till samordning utifrån invånarnas 

och individers behov är en nyckelfaktor. Nationella 

utredningar och överenskommelser inom Nära vård, 

Strategi för hälsa och Kraftsamling för psykisk hälsa 

 

 

                                                           
1 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem - Regeringen.se , Primärvård, nära vård | 
SKR 

betonar behovet av personcentrering, delaktighet och 

samskapande, tillgänglighet och kontinuitet och 

insatser efter vad som är viktigt för just den personen.1 

Där betonas gemensamt ansvar att minska gap i ohälsa 

och ojämlikhet mellan grupper. 

Ett länsgemensamt dokument kan inte detaljplanera ett 

omställningsarbete. Benämningen färdplan i den 

nationella utredningen God och nära vård visar att 

aktörerna behöver ha förutsättningar till omställning 

och mandat att agera på förändringar i omvärld och 

behov. Utifrån ett jämlikhets- och länsperspektiv utgör 

länets kommuner tretton aktörer som agerar 

tillsammans. Tillsammans ska vi agera oss fram, 

utveckla kompetenser och en stark kultur av 

samverkan, samordning och samarbete. Genom 

samverkan arbeta i de organisatoriska mellanrummen. 

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl 

region och kommuner, hela hälso- och 

sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola, 

samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och 

samverkan med civilsamhällets olika aktörer. 
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Gemensamt uppdrag 
Gemensam målbild 

Vi behöver gemensamt skapa förutsättningar för goda 

livsvillkor och bättre hälsa. Då kan resurser också 

användas mer effektivt. Individers och närståendes 

förmåga att i samverkan med civilsamhälle, kommun 

och region främja hälsan behöver tillvaratas.  Tretton 

kommuner har tillsammans med Region Jönköpings län 

gemensam målbild och en stark 

samverkansorganisation. Uppdraget är gemensamt 

ansvar för systemet och det som behöver ske i 

systemets mellanrum. I en kommunorganisation finns 

aktörerna som ansvarar för delar och helhet i flera 

nämnder och förvaltningar som tillsammans skapar 

värde i mötet med invånaren. 

 

Målbild för omställning och förskjutning från vård till 

hälsofrämjande insatser och förutsättningar inom utbildning 

och skola, fritid och kulturliv. Samhällsplanering för 

hälsosamma miljöer. Fokus på förebyggande ansats, 

proaktiv planering, egenvård. Förflyttning till att rikta 

insatser till grupper av invånare för ökad jämlikhet, och 

minskad ojämlikhet i hälsa. Förflyttning från slutna till öppna 

insatsformer för invånare med störst behov.  

Insatser för att möta framtidens behov av främjande, 

hälsa, stöd, omsorg och vård är inte uppgift som ges en 

organisationsnivå eller enskilda enheter. Arbetet sker 

genom samordnad utveckling hos många aktörer i en 

nätverksorganisering, där det gemensamma resultatet 

är gemensamt ansvar.  

 

 

                                                           
2 Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för 
barn och unga - Regeringen.se 

 

 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har satt upp tre 

grundläggande principer för en god och nära vård: Nära 

vård a) utgår från individuella förutsättningar och behov, b) 

bygger på relationer, är förebyggande, hälsofrämjande och 

proaktiv c) bidrar till jämlik hälsa, trygghet och 

självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit (Illustration: SKR) 

 

Styrande enkla regler när vi arbetar med 

förändringen  
- Vad blir bäst för invånaren 

- Ta ansvar för eget arbete, återkoppling till steget före 

och underlätta för steget efter 

- Vi gör det tillsammans 

 

Kommuners uppdrag i samverkan   
Genom en systematisk samverkan i hela 

kommunorganisationen och över verksamhets- och 

huvudmannagränser nås resultat att tidigt ge riktade, 

samordnade fördjupade insatser. Skillnader i 

socioekonomi och hälsogap behöver mötas med starka 

partnerskap mellan exempelvis vårdcentral, elevhälsa, 

skola, fritidsverksamhet och socialtjänstens olika 

delar.2 Då kan resultat nås i att fler unga att klarar 

skolan med fullföljda studier, förebyggande arbete, 

förbättrad psykisk hälsa, en ökad självständighet 

genom förebyggande och uppsökande arbete i alla 

åldrar. Genom att tillsammans utveckla 

behovsövergripande tjänstekoncept och 

situationsanpassa former och sätt som stödet ges på, 

möter det olika målgruppers behov.  
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Jönköpings län ska vara bästa platsen att växa upp, 

leva, bo och åldras på. Det innebär att vi sätter fokus 

på individen, platsen, de lokala behoven och 

förutsättningarna. Genom samordnad utveckling och 

gemensamma stödsystem för införande och 

uppföljning vill vi gemensamt och i förstärkt samverkan 

skapa bästa platsen att växa upp, leva, bo och åldras 

på.  

 

Kommuners primärvårdsuppdrag  
Riksdagen har beslutat om ny definition av Nationellt 

primärvårdsuppdrag som gäller från 1 juli 2021. Den 

kommunala hälso- och sjukvården (inkl hemsjukvård) 

är primärvårdsbaserad3. 

Nationell målbild:  

 Hälso- och sjukvården bör ställa om så att 

primärvården är navet i vården och samspelar 

med annan hälso- och sjukvård och med 

socialtjänsten 

 Målet med omställningen av hälso- och 

sjukvården bör vara att patienten får en god, 

nära och samordnad vård som stärker hälsan 

 Patienten är delaktig utifrån sina 

förutsättningar och preferensen och en 

effektivare användning av hälso- och 

sjukvårdens resurser ska kunna uppnås 

2 kap. 6§: Med primärvård avses i denna lag hälso- och 

sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan 

avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av 

sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller 

tekniska resurser eller någon annan särskild 

kompetens. 

Det innebär att: 

 Tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som 

krävs för att tillgodose vanligt förekommande 

vårdbehov 

 Se till att vården är lätt tillgänglig 

 Tillhandahålla förebyggande insatser utifrån 

befolkningens och individuella behov 

                                                           
3 Regeringens proposition 2019/20:164 

 

 Samordna olika insatser i de fall det är mest 

ändamålsenligt att samordningen sker inom 

primärvården 

 Möjliggöra medverkan vid genomförande av 

forskningsarbete 

Gemensam plan för primärvård utgör den 

gemensamma plattformen där Region Jönköpings län 

och tretton kommuner formulerar och tydliggör 

gemensamma områden för fortsatt arbete, 

förutsättningar för samsyn och hur vi gemensamt 

följer upp arbetet. 

 

Organisation för genomförande 

Kommunal utveckling 

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma 

utvecklingspartnerskap. Det aktiva arbetet drivs genom 

styrgrupper och nätverk inom områdena social välfärd 

och hälso- och sjukvård, utbildning inom förskola och 

skola, fritid samt kompetensutveckling. Styrgrupper 

och nätverk definierar behovsområden och styr 

inriktning och mål, detta genom verksamhetsplan, 

uppdrag och/eller projekt. PKS har fastställt tre 

kommungemensamma fokusområden. Ekonomisk 

effektivitet, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling samt nya arbetssätt för att klara 

välfärdsutmaningen. Målbild Nära vård och den av 

riksdagen beslutade definitionen av primärvård som 

nav poängterar fokus på hälsa, ett tydligt 

samordningsuppdrag och ett målinriktat arbete att 

minska ojämlikhet mellan grupper. Tretton kommuner 

med dess olika förvaltningar kan genom samverkan 

och samordnad utveckling stärka varandra, få stöd till 

sin lokala arena och uppnå en effektivare 

resursanvändning. Genom denna nätverksorganisering 

sker genomförande. Länets kommuner föreslås fyra 

gemensamma strategier och utvecklingsområden 

utifrån målbild för nära vård, arbete i organisatoriska 

mellanrum och förstärkt samordning. Med invånarnas 

behov i fokus rikta insatser inom främjande arbete, 

stärka hälsa och det förebyggande arbetet, tidiga och 

samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 

Införandestöd och arbetssätt som stödjer inriktningen 

och stödjande förutsättningar för medarbetare och 

invånare.   
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Gemensamt ledningssystem 

Arbetet som sker i förstärkt samverkan med 

huvudmannen Region Jönköpings län som 

samarbetspartner sker genomförandet i 

Ledningssystem för samverkan region Jönköpings län 

och region Jönköpings läns kommuner (ReKo) och tre 

strategigrupper. Strategigrupperna och dess forum 

omsätter målbilden i sina handlingsplaner. 

Kommunerna representeras i arbetet genom 

förvaltningschefer och 

verksamhetschefer/tjänstepersoner från skola, fritid 

samt socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Utvecklingsarbete och överenskommelser ger 

verksamheter och medarbetare förutsättningar att 

forma gemensamma lokala arbetssätt och stärkta 

samarbeten utifrån invånarnas behov. 

 

 

Strategier för att tillsammans möta 

framtidens behov inom området 

främjande, hälsa, stöd, omsorg och 

vård  
Arbetet med framtagande av planen har resulterat i 

fyra strategier. Arbetet ska ske med mål att skapa 

kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva 

insatser, i främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård av 

hög kvalitet. Varje strategi beskrivs med koppling till 

definitionen av målbilden, exempel på 

utvecklingsområden samt mätområden. De 

utvecklingsområden som beskrivs är de som är aktuella 

vid planens framtagande, och exempel på 

konkretisering. Några utvecklingsområden relaterar till 

flera strategier.  

1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa.  

2. Samverkan och kontinuitet för invånare med 

komplexa behov   

3. Förändrade arbetssätt 

4. Stärkta förutsättningar 

I följande avsnitt beskrivs de fyra områdena.  

 

 

 

  

 

Strategier nedbrutna till individnivå, framtagen med inspiration från ”I-statement” av Sir John Oldham (illustration SKR) 

 

 

 

 

”Jag vet vad som påverkar 

min hälsa och vad jag själv, 

med hjälp av mina nätverk 

kan göra för att må så bra 

som möjligt” 

”Alla som är inblandade vet 

vad jag har för målsättningar 

och arbetar tillsammans 

med mig för att nå dem” 

 

”Jag får de insatser och 

den omsorg och vård jag 

behöver, när jag behöver 

den, och på det sätt jag 

behöver den” 

”Enkla och effektiva 

kontakter gör att alla 

aktörer samverkar i en 

fungerande helhet” 
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_____________________________________________________________________________________________ 

Strategi 1. Riktat stöd till att främja hälsa och förebygga ohälsa 
 

 

Öka riktade hälsofrämjande och förebyggande 

insatser: En stor del av de kroniska sjukdomarna går att 

förebygga. Att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande har därmed stor potential. Identifierade 

ohälsogap och ojämlikhet i hälsa möter vi tillsammans 

med riktade insatser. Förstärka invånarens egna 

resurser och bidra till ett samhälle som stödjer 

hälsosamma val i vardagen. Förebyggande insatser 

utifrån såväl befolknings behov som individuella behov 

och förutsättningar.  

Koppling till målbild: 

- Prevention  

- Tidig upptäckt, tidiga insatser 

- Samskapande 

- E-hälsa 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Bästa platsen att växa upp, leva, bo och åldras 

på 

- Hälsocenter och riktat hälsofrämjande arbete, 

särskilt psykisk hälsa alla åldrar 

Mätområden: 

- Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län 

- Strategi för hälsa 

- Kraftsamling psykisk hälsa 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Strategi 2. Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov   
 

 

Stärk en nära samverkan, kontinuitet och samordning 

för invånare med komplexa behov och som möter olika 

vårdgivare och aktörer: Insatser, stöd, vård och omsorg 

som utgår från person, situation och behov. Insatser 

skapas tillsammans av invånare och medarbetare. Det 

är särskilt viktigt att förbättra insatser, omsorg och 

vård för de med störst behov. Invånare med komplexa 

och stora behov av samordning prioriteras genom en 

utökad samverkan mellan vårdcentral, socialtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård samt övrig hälso- och 

sjukvård för en trygg och säker situation.  

Koppling till målbild: 

- Personcentrering och samskapande 

- Underlätta för steget före och steget efter  

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Handlingsplaner i Strategigrupp Barn och 

unga, Psykiatri och missbruk, Äldre 

- Samordnad individuell plan (SIP) som utgör 

invånarens patientkontrakt. Patientkontrakt 

görs i första hand vid planering inom regionen 

och en SIP genomförs vid insatser från region 

och kommun 

- Trygg och Säker vård och omsorg 

- Team och gemensamma utbudspunkter 
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Mätområden:  

- Uppföljning av gemensamma resultat i 

Strategigrupp Barn och unga, Psykiatri och 

missbruk, Äldre, ex:  

Tillgänglighet 

Samordning av vård, insatser och 

omsorg 

Samordnad individuell plan, SIP, 

upplevd delaktighet 

Målgrupper med behov av fast/-a 

vårdkontakt/-er 

Kontinuitet, fast läkarkontakt och 

kontinuitetsindex 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Strategi 3. Förändrade arbetssätt 
 

 

Utveckla förändrade arbetssätt för en reell 

omställning: Det behövs nya innovativa sätt att 

leverera tjänster och service. Digitalisering och 

användningen av välfärdsteknik är viktiga möjliggörare. 

Det handlar också om att sluta göra, förändra och 

förenkla processer för att fokusera på det som skapar 

mest värde för invånaren. Skapa en enklare vardag för 

invånare och medarbetare med stöd av anpassat 

tjänsteutbud och ökad digitalisering. Genom digital 

teknik kan insatser, stöd och vård komma närmare och 

personens självständighet öka.  

 

 

 

Koppling till målbild:  

- insatser som sker ska ges så nära personen 

som möjligt 

- använda digitaliseringens och e-hälsans alla 

möjligheter att möta invånarens behov 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- mer tid för brukaren/invånaren genom ett 

ändrat arbetssätt (minskade resor, förenklad 

administration) 

- segmentering och målgruppsidentifiering  

- e-hälsa och digitalisering i samskapande, 

tjänstedesign, välfärdsteknik, 

egenmonitorering och självskattningstjänster, 

IoT Internet of things (uppkopplade föremål 

som styrs eller utbyter data över internet) 

- mobil kompetens, kompetens oberoende av 

plats 

- minskat digitalt utanförskap 

Mätområden:  

- Uppföljning av gemensamma resultat i 

digitalisteringsråd, e-hälsoråd samt Inera med 

följeforskning och tjänstedesign  

- Användning av tjänster och digitala stöd, och 

gemensamma IT-lösningar.
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______________________________________________________________________________________________ 

Strategi 4. Stärkta förutsättningar 
 

 

Överenskommelser som skapar förutsättningar för 

samarbete och personcentrering: Överenskommelser 

och strukturer mellan huvudmännen (makrosystem) 

och samordningsformer mellan 

verksamheter/enhetsnivå (mesosystem) ska skapa 

förutsättningar för samarbete, invånare tillsammans 

med teamet (mikrosystemen). Det förutsätter 

samverkan vid planering och utveckling av 

verksamheterna, och samordning vid resurssättning 

och prioriteringar för att minska mellanrum. Bästa 

tillgängliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte 

mellan medarbetare och invånare. Kompetens i realtid 

från olika aktörer, med bland annat digifysiska 

arbetssätt. 

 

 

Koppling till målbild: 

Kultur av tillit och samverkan. Leda och utveckla för att 

förstärka goda relationer som bidrar till sömlös 

samverkan där värde skapas tillsammans.  

 

Kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  

- Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten 

- Nationellt system för kunskapsstyrning inom 

hälso- och sjukvård 

 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling och 

förnyelse 

- Gemensam kompetensutvecklingsplan som del 

i Gemensam plan för primärvård. 

 
Implementering av överenskommelser 

- Lednings- och samverkansstrukturer 

- Avtal och överenskommelser 

- Styrande dokument, kunskapsstöd och 

riktlinjer 

- Verksamhetsutveckling 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Mobila lösningar 

- Vård och insatsprogram samt 

Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp 

- Utveckling av kompetens och träningsmiljöer 

- Användning av nationella kvalitetsregister som 

ex Senior Alert och Palliativregistret integrerat 

i verksamheters kvalitetsarbete 

- Samverkan primärvård och specialiserad vård i 

hemmet  

- Samordnad vårdplanering i öppenvård, 

somatik och psykiatri 

- Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 

- Ledarskapsutveckling, gemensam kommun 

och region 

Mätområden:  

- Nationella indikatorer God och Nära vård 
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Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och 

förnyelse - Goda förutsättningar för vårdens 

medarbetare 
Invånaren med behov inom området främjande, hälsa, 

stöd, omsorg och vård möter medarbetare. De 

medarbetarna ska känna trygghet och kompetens för 

uppgiften att möta behovet på effektiv nivå och med 

rätt insats.  

Invånaren ska uppleva en förflyttning till 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Medarbetarnas kompetens att stödja hälsa är en viktig 

del i omställningen. När ohälsa finns är medarbetarnas 

roll att genom proaktiva insatser samverkan på bästa 

effektiva omhändertagandenivå. Då behöver 

medarbetaren i kommunens verksamheter känna att 

”Jag får det stöd jag behöver på det sätt jag behöver, 

när jag behöver det” Hela kompetenskedjan behöver 

få förutsättningar att ge invånaren det stöd den 

behöver när man behöver det på det sätt man 

behöver, på plats eller genom digitala tjänster. 

 Samordning av huvudmännens 

kompetensutvecklingsplaner ska ske genom 

Gemensam kompetensutveckling – för en god och nära 

vård, som en del i Gemensam plan för primärvård.  

En nära hälso- och sjukvård i hemmet såväl planerad 

som oplanerad bedrivs dygnet runt av kommunerna 

oavsett ålder och diagnos upp till och med  

 

 

sjuksköterskenivå. När invånarens behov så är, krävs 

att Regionen bidrar  

med läkare och konsultteam inom ex specialiserad 

palliativ vård (SSIH) och inom andra specialistområden. 

Det kräver hög kompetens och kontinuitet hos 

kommunens personal. Detta är ett fortlöpande arbete 

som behöver vara välorganiserat. Regionen behöver 

också ta ett stort ansvar för stöd och utbildning till 

kommunernas personal. Primärvården är basen, 

specialiserad och högspecialiserad diagnostik och 

sjukhusvård ska finnas tillgänglig när den behövs. Om 

och när enskild invånare behöver, och kommunen ska 

medverka till utförande av insatser på specialiserad 

nivå, avgörs i samband en samordnad vårdplanering 

där samordnad individuell plan (SIP) upprättas som 

beskriver överenskommelse, ansvarsfördelning och 

planerad uppföljning. 

Mätområden:  
 

- Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelser 

- Nationella kvalitetsregister, Senior Alert, 

Svenska Palliativregistret, Rikssår, Riksstroke 

samt SveDem och BPSD (beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom). ASI 

(Addiction Severity Index). 

- Tillgodosett utbildningsbehov för 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom alla 

de yrkeskategorier och utbildningskategorier 

som verkar i nära vård.
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Fortsatt arbete 
De fyra strategierna är framarbetat utifrån olika 

underlag, dialoger, mötesplatser och erfarenheter från 

pågående arbete inom länet. Nationella underlag är 

utredningar, delbetänkanden, statliga 

överenskommelser. Lokala och regionala underlag i 

form av kommuners verksamhetsplaner, workshops 

och dialoger i befintliga mötesplatser med plattform 

Kommunal utveckling, Ledningssystem i samverkan 

med ReKo, Strategigrupper med tillhörande 

arbetsgrupper och länsgrupper, Regional utveckling. 

Vidare arbete sker i styrgrupper och chefsnätverk som 

samordnas via kommunal utveckling, och organiseras 

via uppdrag och projekt som partnerskapen sätter 

samman, och följs upp gemensamt.  

En samordnad utveckling för god och nära vård med 

fokus på primärvården förutsätter gemensamt 

utvecklingsarbete i tre strategigrupper där regional 

hälso- och sjukvård och kommuner tillsammans 

formulerar gemensamma handlingsplaner.  

Konsekvenser 

Uppföljning 

Nationella uppföljningar och indikatorer av God och 

nära vård är under utveckling4. Ambitionen är att säkra 

att vi når och gör skillnad för invånaren och att 

uppföljning tar sin utgångpunkt i det som invånaren 

definierar som värdeskapande. De effekterna kan ta tid 

att uppstå och styr- och ledningssystem samt 

ersättningsystem behöver samverka med den 

gemensamma målbilden. Det finns endast ett fåtal 

indikatorer som belyser effekterna av omställningen 

för kommunorganisationerna, samt uppföljning som 

beskriver det gemensamma resultatet. Det saknas idag 

möjligheter att, på lokal såväl som nationell nivå, följa 

resultat för patient- och brukarströmmar över 

huvudmannagränserna. 5  

Ekonomiska konsekvenser 

De beskrivna behoven behöver mötas med nya 

arbetssätt, med befintliga resurser. Den uppgiften för 

                                                           
4 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-
dokument/artikelkatalog/ovrigt/2021-8-7496.pdf  
5 

https://vardenisiffror.se/rapporter/omradesrapporter  

6 Kommunsamverkan-Folkhälsa och sjukvård 
(rjl.se)https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/Evolutio

länets tretton kommuner delas med hälso- och 

sjukvårdshuvudmannen, Region Jönköpings län. 

Gemensam plan för primärvård formulerar arbetet för 

samordnad utveckling inom motsvarande områden 

som här formuleras för 13 kommuner. Via ReKo, 

strategigrupper samt gemensamt med Sektionen för 

Primärvård och rehabilitering sker uppföljning av det 

gemensamma uppdraget för en omställning av hälso- 

och sjukvården med primärvården som nav. 

Primärvårdsuppdraget bärs av samtliga vårdcentraler 

och kommunernas hälso- och sjukvård. 

Huvudmännens överenskommelser och avtal sätter de 

ekonomiska förutsättningarna. Ingen av parterna har 

tolkningsföreträde, utan är jämbördiga. Det betyder 

ett aktivt arbete där Regionen och tretton kommuner 

gemensamt utvecklar vårdprocesserna inom det 

gemensamma primärvårdsuppdraget. 

Länsövergripande samordning för tjänsteutveckling, 

kompetensutveckling och samordning av digitala 

investeringar i ex välfärdsteknik förväntas ge 

ekonomisk effektivitet. De förstärkningsuppdrag som 

finns för lokala befolkningsinriktade arbeten med ett 

gemensamt geografiskt hälsoansvar för befolkningen 

har långsiktiga stora potentialer av effekthemtagning 

och nyttorealisering.  Områden där det finns en risk för 

kostnadsdrivande och kravdrivande utveckling för 

kommunerna är införande av personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp (PSVF) samt vård- och 

insatsprogram (VIP).  

Konsekvenser i verksamheterna  

Genom Gemensam plan för primärvård och 

överenskommelser säkerställer kommunerna 

tillsammans med region Jönköpings län 

förutsättningarna för det praktiska genomförandet och 

förebygger gränsdragningsproblem mellan vårdnivåer 

och mellan aktörer på primärvårdsnivå (kommuner och 

vårdcentraler). Kommunen ansvarar enligt avtal6  för 

psykiatrisk hemsjukvård och somatisk hemsjukvård på 

primärvårdsnivå. Om och när enskilda patienter ska få 

n/pdf/6f993e0a-1013-471e-9eeb-b386978e2ed4    

Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i 
Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende (sid 7) 
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specialiserad hemsjukvård av kommunen avgörs i 

samband med upprättande av vårdplan.      

Dialog och uppföljning ska ske av åtaganden mellan 

vårdcentralsorganisationen och kommunernas hälso- 

och sjukvårdsföreträdare med fördjupad uppföljning i 

ReKo. De åtagandena är:   

 Vårdcentralernas samordningsuppdrag: 
Kommunernas gemensamma 
utvecklingsområde Utveckling av den nära 
vården med fokus på primärvård, där 
kommunerna driver gemensamt 
förändringsarbete i projektform. Region 
Jönköpings län har motsvarande arbete, och 
budgetmedel avsatta. Satsningen gäller 
samtliga utförare.   

 Arbetet med hälsocenter i hela länet och 
stärkt folkhälsouppdrag inom primärvård.  

 Förbättrad psykisk hälsa hos barn, unga och 
äldre, och arbete för tidigare insats och kortad 
utredningstid. 

 Den specialiserade sjukvården i hemmet. 
Ansvaret dygnet runt och utvecklingen att allt 
mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser 
sker i hemmet förutsätter ett väl fungerande 
samarbete mellan kommun, vårdcentraler 
ambulanssjukvård och sjukhus. 

 Utvecklade digitala vårdtjänster. 
Tillgängliggöra resurser och kompetenser i 
sjukhusvård till primärvård för såväl 
vårdverksamhet som utbildning via nya 
arbetssätt och tekniska lösningar.  

 Satsningar för kompetensförsörjning och att 
behålla och utveckla medarbetarnas 
kompetens vilket beskrivs i kommunernas 
gemensamma Gemensam 
Kompetensutvecklingsplan inom 
utvecklingsområdet Goda förutsättningar för 
vårdens medarbetare samt arbetet 
tillsammans med Region Jönköpings län i 
Gemensam handlingsplan för 
kompetensutveckling för en god och nära vård 
– som en del i Gemensam plan för primärvård. 
Satsningen gäller samtliga utförare.   

Utveckling för jämlik hälsa och en reell 

fokusförflyttning till förebyggande, hälsofrämjande och 

proaktiva insatser och investeringar i stärkt lokal 

samverkan och team innebär horisontella 

prioriteringar för aktörerna. Omställningen mot god 

och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 

vi måste minska ledtider och öka produktiviteten 

ställer stora krav på resursfördelningen. Att följa det 

ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 

omställningen är av största vikt. I det fallet planerade 

omställningar beräknas leda till kostnadsförskjutningar 

mellan regionen och kommunerna så behöver 

överenskommelse finnas kring finansiering innan 

respektive omställning verkställs. 

Ändrade arbetssätt syftar till att med medborgaren i 

centrum också utföra insatser på samhällsekonomiskt 

bästa sätt. Hantering av kostnadsökningar som beror 

på ambitionsökningar behöver överenskommas mellan 

region och kommuner. 

 

Ställnings-

tagande

tjänste-
personer  

Remiss

jan-maj 
2021

Beslut 

redovisning 
2021-09-30 
resultat, 
mätningar 
och 
berättelser

Redovisning 
2022-03-31 
Uppnådda 
resultat, 
mål-
uppfyllelse, 
användning 
av statliga 
medel. 
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Mötesplatser kommer fortsatt skapas utifrån olika perspektiv med syfte att främja delaktighet, samsyn och genomförandekraft. 

Exempel på förutsättningar för att arbetet med plan ska bli framgångsrikt är att strategierna genomsyrar det dagliga arbetet, att 

chefer och medarbetare får stöd samt att kulturer utvecklas som främjar ständiga förbättringar och gränslös samverkan. 

____________________________________________________________________________________________ 

Berättelser för att stödja målbild och riktning  
Inom strategierna har olika mätområden beskrivits. 

Här illustreras riktningen genom berättelser som en 

viktig del att beskriva vad vi gemensamt vill 

åstadkomma genom omställningsarbetet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  Hälsocenter anpassade efter lokala behov träffar helt rätt  
Länets kommuner och Region Jönköpings län har tillsammans med 
olika aktörer nu ett flertal Hälsocenter som utformats av lokal 
efterfrågan och behov av riktade insatser. Stor påverkansmöjlighet 
från medborgare och lokala aktörer har gjort att de riktade insatserna 
för att arbeta främjande och förebyggande når många som aldrig 
tidigare besökt eller deltagit i organiserat föreningsliv, gym eller 
simhallar. Arbetet har skett med stor kreativitet i alla åldrar med frihet 
i form och metod. Målgruppsanpassat utbud för hälsolitteracitet till 
att göra hälsosamma val i vardagen och öka jämlikhet i hälsan. I flera 
kommuner sker arbetet som integrerad del i daglig verksamhet. 

 

 

 
”Många av våra medlemmar har fått både nya perspektiv och härliga 
möten” 
Länets pensionärsföreningar startade 2020 ett länsövergripande arbete som successivt 
växt och nått många enskilda. Arbetet fokuseras på att minska ofrivillig ensamhet. 
Genom att vara medmänniska så skapas meningsfulla möten, både för den som får 
besök och den som besöker. På så sätt stärker invånarna varandras hälsa. Värdefull 
kunskap om våra äldsta invånare och vad som är viktigt för dem togs fram genom 
intervjuer av hundra 90-åringar i länet. Det bildade en viktig kunskapsbas i det fortsatta 
arbetet för civilsamhället att utveckla både utbud och sin roll.   

 

 

   
 

 

 

 

 
 
”Nu har vi Peer som självklar och viktig resurs när vi utvecklar 
utbud och tjänster” 
Peer – person med egen erfarenhet som resurs har gjort att verksamheterna i 
både kommun och inom region tagit stora kliv i verksamhetsutveckling, jämlikt 
lärande och personcentrering. Peer finns nu inom många olika verksamheter och 
ses som en självklar och viktig kompetens så att tjänster och utbud och arbetssätt 
som sker blir värdeskapande. Frågan ”vad är viktigt för just dig? hjälper 
medarbetare att fokusera rätt saker och få in fler perspektiv i utvecklingsarbetet. 
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”Man kan inte tro att det är samma skola som för tio år 
sedan” 
Det är helt fantastiskt att se hur vi lyckats vända trenden med 
barns ohälsa. Jag minns hur vi såg oroväckande mönster med 
bristande koncentrationsförmåga, mobilberoende och psykisk 
ohälsa. Idag är det mer ordning i klassrummet, eleverna har lättare 
att hålla fokus och vi ser hur studieresultaten går stadigt uppåt.  
Jag tror den tid vi investerar i att ge barnen verktyg för ett 
hälsosamt liv, och täta samverkan vi har med kultur och fritid, samt 
team med representanter från både socialtjänst, vård och skola 
som alltid står redo att agera, har bidragit till den utveckling vi ser 
idag. En sak är klar – mitt jobb har blivit väldigt mycket roligare.  
 

 
 

 

Samordnad och sömlös vård och omsorg 
Med utgångspunkt från mina behov och egen förmåga får jag får det stöd jag behöver, 
när jag behöver det, där jag behöver det på det sätt som blir bäst för mig. Så 
formulerades invånarens behovsbild för de länsinvånare i ordinärt boende som tillhör 
gruppen sköra, kroniskt sjuka och mest sjuka.  
Det är unika individer med unika behov av stöd från närstående och samordnade 
insatser från socialtjänst, den kommunala hälso‐och sjukvården och regionens öppna 
och/eller sjukhusanslutna vård. Personens behov av insatser och samordning kan 
variera över tid och i omfattning och fortsätter så länge som behov av samordning och 
samordnade insatser finns. Uppföljning på både individ- och gruppnivå visar att 
personerna nu prioriteras till fasta och kontinuerliga vårdkontakter, koordinering av 
vård och läkemedelsbehandling sker samt närstående upplever ett behovsanpassat 
och samordnat stöd. Kompetens på specialistnivå är tillgängliggjort så att personen kan 
undvika onödiga sjukhusvistelser som riskerar skapa negativa sekundära konsekvenser.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Vi har förutsättningar till att lärandet är ett 
gemensamt ansvar  
Våra medarbetare arbetar i gränsöverskridande team som 
följer invånarens process. Då måste det finnas förutsättningar 
för att gemensamt träna sin färdigheter. Dessutom kan allt 
mer avancerade åtgärder utföras närmare invånarens vardag, 
hem, jobb och skola.  I ett lärande i vardagen tränas tekniska 
och icke-tekniska färdigheter, så att hela kompetenskedjan 
kan ge Esther det hon behöver, när hon behöver, på det sätt 
hon behöver.  
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Sida 
7 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 13 Val av ordförande, vice ordförande och två 
ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo 
Kraft AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 

Mats Wärnbring, Swedenborgsgatan 71, 554 48 Jönköping, till ordförande 
i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 2023,  

Mathias Bransmo, Notdragaregatan 3, 566 35 Habo till vice ordförande i 
ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma 2023, samt att utse 

Mikael Axnervik, Axvägen 20, 564 35 Bankeryd och Henric Wahlberg, 
Korngränd 4, 566 36 Habo, till ledamöter i ovan nämnda styrelser fram till 
ordinarie bolagsstämma år 2024.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag är Mats Wärnbring 
(ordförande), Ulf Karlsson (vice ordförande), Catrin Jalkander, Mathias 
Bransmo och Maria Carlén. Mats Wärnbring, Ulf Karlsson och Catrin 
Jalkander är valda fram till bolagsstämman 2022 medan Maria Carlén och 
Mathias Bransmo är valda till bolagsstämman 2023. Ordförande väljs på 
ett år medan övriga ledamöter väljs på två år. 

Då vice ordförande Ulf Karlsson meddelat att han inte ställer upp för 
omval behöver en ny vice ordförande utses.  

Valberedningen och även kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Mats 
Wärnbring utses till ordförande fram till ordinarie bolagsstämma år 2023, 
att Mathias Bransmo utses till vice ordförande fram till ordinarie 
bolagsstämma 2023 samt att Mikael Axnervik och Henric Wahlberg utses 
till ledamöter fram till ordinarie bolagsstämma år 2024 (VB 2022-01-18 § 
1 och KSAU 2022-01-25 § 9). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) och Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

_____  
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 
16 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 33 Val av ombud vid bolagsstämma 2022 för Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/59 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
kommunfullmäktiges ordförande, Lisbet Bärenholdt, till kommunens 
ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent Bjärkhed. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen 
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett 
ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. 
Fullmakten får gälla högst ett år. 

Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet 
om Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om 
årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv 
att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges 
behandling av årsredovisningarna. 

_____  
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Mullsjö  2022-02-24

HABO  KOMrv'iuN
Kommunkansliet

hc  2022 -03- 0 2

Dnr

På grund  av att  jag  flyttat  från  Habo  kommun  avsäger  jag mig uppdragen  som ersättare  i Fullmäktige

och ledamot  i miljönämnden.

Imre  Skrenya
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Habo  Kornmun

56624  Habo

HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

bx.  2022-03-18

Dnr

Undertecknad  avsäger  sig  uppdraget  som  ersättare  i valnämnden  pga personliga  skäl,

Hästbråten  2022-03-i7

Erland  Andersson
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+ illttl

KommunRaösii'et

Avsägelse och fyllnandsval  By 2022 .03. 2 I

Jag avsäger  min  ersättarplats  i Barn  och  utbildningsnämnden.  Dnr -..!:>..!.[.'.'!. ,,,7,:4,2,...,.

Till  fyllnadsval  för  mig  Jerry  Schön  Kyrkvägen  15  56634  Habo 660220-2118

Olle  Moln-Teike  SD Habo  den  21 mars  2022
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Vänsterpart:et  Habc Kommunkanslmt

bx  2022 -02aa 2 5

Dnr

Interpellation  till  kommunstyrelsens  ordförande  angående  remissvar  på  försvarets  önskan

att  släppa  ut  PFAS  förorenat  vatteniVättern.

Försvaret  gör  nu ett  nytt  försök  att  genomföra  dräneringen  av landningsbanan  på Karlsborgs
PFAS-förorenade  flygplats.
Det  tidigare  försöket  2018  var  tänkt  att  göras  i smyg.  Inte  ens  de närmaste  grannarna  till
flygplatsen  informerades.
Som  tur  var  uppdagades  det  hela  och  regeringen  satte  stopp  för  dräneringen  - just  på grund  av
att  1agreglerna  om information  till  berörda  nonchalerats.

Men  nu är det  alltså  dags  igen.  Anmälan  om  dränering  har  gått  ut till 24 remissinstanser
däribland  till Habo  kommun.
Mark-  och  miljödomstolen  har  rekommenderat  regeringen  att  avslå  fÖrsvarets  ansökan.

Vi ställer  oss  bakom  riktlinjen  att  det  krävs  en sanering  innan  dränering  kan  bli aktuell  på
Karlsborgs  flygplats.

Frågor  till  ordföranden:

-  Har  Habo  kommun  lämnat  ett  svar  på remissen?
-  Om  så är fallet,  har  ni gått  på  mark-  och  rniljödomstolens  linje  att  avslå  önskan  eller  på

försvarets  linje  att  få släppa  ut PFAS  förorenat  vatten  direkt  ut i Vättern?

Vänstern  anser  att  vi måste  förhindra  att  vårt  eget  militära  försvar  medvetet  pumpar  ut PFAS
förorenat  vatten  till  vår  gemensamma  dricksvattentäkt  Vättern.

Habo  24/2  2022

ers

sterpartiet  Habo

Bilaga:  "Förhöjda  värden  av PFOS  i vätterröding"  från  JP  26/1 2022

Tips:  Spelfilmen  "Dark  Walters".  En verklighetsbaserad  film  om  förgiftning  av djur  och  människor
pga  PFOA  utsläpp  i dricksvatten  vid  teflon  beläggning  av stekpannor.
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Förhöjda  värden  i vätterröding.

Länsstyrelsen  i Jönköping  har  i en mätning  kunnat  konstatera  att vätterrödingen  har

förhöjda  värden  av PFOS.

Flera  av ämnena  i överkategorin  PFAS  är idag  förbjudna  inom  EU och ytterligare  ett par

hundra  kommer  förbjudas  i februari.

PFAS-ämnen  består  av cirka  5 000  syntetiskt  framställda  alkysubstanser.  De framkommer

i bland  annat  i impregnering  av kläder,  rengöringsmedel  och ytbehandling  på stekpannor,

uppger  Länsstyrelsen  i Jönköpings  län i ett pressmeddelande.

PFOS  (perfuoroktansuIfonsyra)  är ett PFAS-ämne  som  precis  som  PFOA

(perfluoroktansyra)  är förbjudna  inom  EU. Amnena  är mycket  svårnedbrytbara  och  riskerar

att leva  vidare  i levande  organismer.

Länsstyrelsen  förklarar  att man bör  undvika  att äta  fisk  med höga  PFAS-värden  för  ofta.

Livsmedelsverket  inte  heller  fastställt  något  kostråd  angående  fisk  när  det  kornmer  tilt
PFAS-värden.

EU-kommisionen  har  beställt  en utredning  från  Europeiska  myndigheten  för

livsmedelssäkerhet  (EFSA)  angående  ämnena.  När  analyserna  är klara  kommer  mer

detaljera  kostråd  kunna  ges  från  Livsmedelsverket.

-  Störst  risk  att få i sig för  mycket  PFOS  är sportfiskare  med  familjer  som  kanske  äter  lite

mer  vätterröding  än andra,  säger  länsfiskekonsulent  Fredrik  Larsson  i ett

pressmeddelande  från Länsstyrelsen  i Jönköpings  län.

Enligt  Länsstyrelsen  har  det  även  förekommit  förhöjda  halter  i Vätterns  sik, och  ytterligare

arter,  bland  annat  öring,  abborre,  lake,  är under  utredning.

De mängder  av PFAS  vi vanligtvis  får  i oss  via mat  och  dricksvatten  orsakar  inte  akuta

hälsoproblem,  men  ämnena  lagras  länge  i kroppen.  Om man  får  i sig mycket  PFAS  under

lång  tid skulle  det kunna  påverka  hälsan,  enligt  länsstyreisen.

Det  är viktigt  att  försöka  få i sig så få av dessa  ämnen  som  möjigt,  framföral1t  innan  innan

en graviditet.  Foster,  spädbarn  och små  barn  är troligtvis  extra  känsliga  för PFAS.

Mattias  Altgärde

Beskrivning  av PFAS  och  PFOS

PFAS  är en ämnesgrupp  av cirka  5 000  syntetiskt  framställda  per-  eller  polyfluorerade

alkylsubstanser.  Det  är organiska  molekyler  med kolkedjor  där  väteatomerna  i molekylerna

helt  eller  delvis  har  bytts  ut mot  fluoratomer.

Amnena  förekommer  i bland  annat  impregnering  av kläder,  rengöringsmedel,  ytbehandling

i stekpannor,  kosmetika,  hudvård  och inte  minst  har  det  förekommit  som  en komponent  i

brandskumsvätskor  (PFOS),  vilket  bland  annat  sprids  från brandövningspIatser.

Ur ämnesgruppen  PFAS  är ämnena  PFOS  (perfluoroktansuifonsyra)  och PFOA

(perfluoroktansyra)  idag  förbjudna  inom  EU och  ytterligare  ett par  hundra  av dessa  ämnen

blir  förbjudna  att använda  inom  EU från  februari  2023.  PFAS-ämnen  år mycket

svårnedbrytbara  och kan anrikas  i levande  organismer.

PFAS  sprids  idag huvudsakligen  från  förorenade  områden  som  till exempel

brandövningsplatser  och deponier.

KALLA:  LANSSTYRELSEN
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Interpellation  till  kommunalrådet  tillika  socialnämndens

ordförande  om  mottagandet  av flyktingar  från  Ukraina

Omvärldsläget  har  ändrats  på kort  sikt.  Detta  har  gjort  att  Habo  inom  kort

varsel  blivit  anvisade  att  ta emot  55 flyktingar  från  Ukraina.  Bostadsbristen  i

Habo  har  varit  stor  och  under  längre  tid  konstant.  Informationen  som

meddelats  är att  dessa  skall  huseras  på Ringvägen  och på Skolgatan.  Boende  på

Ringvägen  var  planerat  att  bli gruppbostad.  Detta  väcker  en del  funderingar

som  man  bör  ta hänsyn  till.  Dessutom  vore  det  bra  om man  lärde  sig av dom

misstag  man  gjorde  2015  så att  man  inte  gör  dom  igen.

Så kommunalrådet  bör  svara  på dessa  frågor.

Vad  får  det  för  konsekvenser  för  kommunen  när  inte  gruppboende  kan

färdigställas  i tid?  Vad  är planen  för  att  lösa underskottet  av platser?

Konflikten  i Ukraina  är pågående  och  många  mer  drivs  på flykt,  vad  är

kommunens  plan  om  det  blir  fler  anvisningar?  Vad  är gränsen?

Vad  får  kommunen  för  ekonomiska  stöd  från  övriga  myndigheter  för  att  lösa

detta?

Uppskattad  kostnad  för  Habo  kommun?

Olle  Moln-Teike  SD Habo  den  21 mars  2022
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Motion

Fri tid  i hemtjänsten

hc  2022 -03- 2 2

Arbetsbelastning  och  stress  är ofta  stor  inom  hemtjänsten,  personalen  gör  ett

fantastiskt  arbete  men  känner  många  gånger  att  de inte  räcker  till.

I Västerviks  kommun  har  man  sedan  några  år infört  en framgångsrik  modell

inom  hemtjänsten  "Fri  tid".  BiståndshandIäggarna  där  beslutar  om  insats  men

inte  om  tiden  det  tar  att  utföra  insatsen.  Arbetslaget  i hemtjänsten  planerar

själva  sitt  arbete  och  justerar  om  det  tillkommer  eller  faller  bort  insatser  för  de

brukare  de har  hand  om.  Hemtjänstpersonalen  arbetar  nära  brukarna  och  kan

därför  planera  utifrån  det  verkliga  behovet  vilket  också  upplevs  positivt  av

brukarna.

Fördelarna  är många,  bland  annat:

Mindre  administration  och  detaljstyrning

Större  inflytande  över  planering  och  utförande  för  personal  och  brukare

Tid frigörs  för  biståndshandläggare

Större  tillit  till  personalen

Ökad  arbetsglädje

På Västerviks  kommuns  hemsida  ges mer  information  om Fri tid

https://www.vastervik.se/0msorg-stod-och-hjalp/HiaIp-i-hemmet/fri-tid/

Vi föreslår  fullmäktige

At utreda  möjligheterna  att  införa

Nicklas  Gus ' sson  (S)

Marg3feta  Fick  (MP)

Fri tid  inom  hemtjänsten  i Habo

90

BEN057
Textruta
Ärende 15



MEDBORGARFORSLAG  HABO  KO!'viMt)'N  20220130

HejHabokommun.  "'a,,,,,,.Hmmtatmmaajå#ljla

Vill  härmed  lämna  ett  viktigt  oeh  inärtid  myeket  aktuellt  förslag  för

at  ttygga  kornrnauxens  idag  b«nde  oeh  fraimida  nsainflyuade

medborgare.

Mitt  förslag  gäller  säkerhet,  nämligen  att  kommunen  bör  sätta  upp  ett

stängsel  utmed  järnvägen  som  ju  passerar  genom  hela  Habo.

Jag bor qiälv utmed jämvägen vid Kärnekulia  och jag med Er vet ju att
här på Kärnek-u-Nla byggs det för snar in4'ttirtg  av 800 nya hushåll
vilket  inkluderar  många  famiIjer  med  barn  ialla  åldrar-

Jag  har  under  25 års tid  observerat  att  tågtrafiken  har  ökat  maykant

y4h iochattsedanrälsbytet2020även  tågenshastighet--  [OO "7  hl't'-"a"L)'  a'*""'/h
Det  är ytterst  olärnpligt  attha  dennajämväg  så öppen  och  loekande  att

gena  över  vilket  jag  uppmärksammat  görs.  Många  bam  bor  nu  på

Bränninge  ängar,solhöjden  oeh  snart  stortnagärdet  oeb  kärnekulla  med

järnvägen  emellan  oeh  lätt  att  gena  rakt  över  räIsen.

Se till  hur  de löste  samma  prob}em  iMullsjö  kommun  som  för  inte  så

länge sedan satte upp ett re,iä}t oeh tätt stängsel utmed hela starnbanan
som  även  där  går  genorn  samhälJet  för  att  förbindra  tragiska  olyekor

med  barn,vuxna,husdjur  oeh  vilda  djur.

Hoppas  Ni  förstår  den  viktiga  innebörden  imitt  förslag  och  tar  det

med  alivar  i beaktan  snarast.

Med  vänliga  hälsningar

Anna  Grahn

Kärnekullavägen  12 Habo

';Li2-101" 0 C5q@3'4r- 1%!i))
!,!  5-yobyo1to1-;l'-4

-,3yvqre,O(;l:»)'tUco
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Sida 
1 

Justeras Expedierats 

§ 9  Information om ej verkställda beslut - kvartal 4
2021 
Diarienummer SN21/67 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 
månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 
den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 
kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 
Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om fem gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-02-02 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2022-01-24 

Dnr 
SN21/67 

Sida 
1 (1) 

 Birgitta Johansson 
IT-samordnare 

   

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 81 60 (vx) 

E-POST 
info@habokommun.se 

 

Till 
Socialnämnden 

 
 

Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS – fjärde kvartalet 2021 
Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om fem gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (Tabell 1).  
 

 

Kön 
 
 

Tidigare 
rapporterat 

 
Beviljad insats 

Dagar från 
beslut till 
rapporterings-
tillfället 

Notering 
 

K Kvartal 4 2020 
Kvartal 1 2021 
Kvartal 2 2021 
Kvartal 3 2021 

Bostad med 
särskild service 
barn (LSS) 

467 Resursbrist.  
Verkställt 2021-12-01 

K  Bostad med 
särskild service 
(LSS) 

162 Resursbrist 
Begäran gäller boende i Habo. 

M  Kontaktfamilj 
(SoL) 

123 Annat skäl. Tilltänkt 
kontaktfamilj vill ej starta 
uppdrag pga. covid-19 

M  Kontaktfamilj 
(SoL) 

123 Annat skäl. Tilltänkt 
kontaktfamilj vill ej starta 
uppdrag pga. covid-19 

M  Hemtjänst (SoL) 145 Annat skäl. Sökande placerad 
på HVB. 

K  Stödfamilj (SoL) 211 Resursbrist. Har ej hittat 
lämplig stödfamilj. 

K  Sysselsättning 
(SoL) 

123 Annat skäl. Arbetskonsulent 
har ej lyckats nå brukaren. 

Tabell 1 
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 Sida 
2 (2) 

 
 

Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade 
beslut i Bilaga 1. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand  Birgitta Johansson 
Förvaltningschef    IT-samordnare  
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

2022-03-22

k m

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 133

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 223 2020 kvartal 4

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 314
2020 kvartal 4
2021 kvartal 1

Kontaktperson SoL x 2021-03-11 112

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 406

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 467

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2
2021 kvartal 3 2021-12-01 467

Bostad med särskild service LSS x 2021-07-23 162
Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123
Kontaktfamilj SoL x 2021-09-01 123
Stödfamilj SoL x 2021-06-03 211
Sysselsättning SoL x 2021-09-01 123
Hemtjänst SoL x 2021-08-10 145

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 4

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 3

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 2

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 1

NoteringRapporterings-
tillfällen

Lag-
rum

kön

Beviljad insats

Dagar från 
beslutsdatum 

till 
rapporterings-

tillfället

Beslutsdatum/
Avbrotts-

datum

Antal dagar från 
beslut till 

verkställt/avslutat

Verkställt/ 
avslutat

Följande beslut rapporterades 2020 kvartal 4
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