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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Inriktningsbeslut om finansiering av 
samförläggning fjärrvärme- och 
dricksvattenledning, Bankeryd - Habo 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

att tekniska förvaltningen medverkar i och godkänner Jönköping Energi 
AB:s och Habo Energi AB:s upphandling för samförläggning av 
fjärrvärmeledningar och dricksvattenledning Bankeryd – Habo samt 

att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att i första 
hand omdisponera investeringsmedel och att eventuella återstående medel 
för finansiering av projektet tillskjuts i investeringsram för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB har för avsikt att ingå avtal med Jönköpings Energi AB 
om leverans av fjärrvärme till Habo Energis fjärrvärmenät (KS21/353). 

I samband med att planering och projektering av ledningsförläggning för 
fjärrvärme påkallade tekniska förvaltningen intresse av att även förlägga en 
ytterligare huvudvattenledning för dricksvatten. Syftet med en dubblerad 
huvudvattenledning är att minska den sårbarhet som finns med endast en 
matningsledning till Habo tätort. Fördelen med samförläggning av vatten- 
och fjärrvärmeledningar är dels rena synergieffekter men även att det blir 
kostnadsdrivande  och betydligt mer komplicerat att förlägga en 
vattenledning efter att fjärrvärmeledningen lagts, då den på delar av 
sträckningarna kommer att vara i vägen för en vattenledning. 

Habo Energi har fått in anbud på entreprenaden som pekar på att de medel 
om 10 Mkr som tekniska förvaltningen har avsatt på projektet inte räcker. 
Då tilldelningsbeslut ännu inte meddelats och anbudssekretess råder kan de 
några exakta summor inte presenteras. Tekniska förvaltningen har för 
avsikt att i första hand se över möjligheten till omdisponering av 
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investeringsmedel och föreslår att eventuell återstående finansiering 
tillskjuts i investeringsram 2023.  

  

Svante Modén 
Teknisk chef 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
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Justeras Expedierats 

 

§ 9 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 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). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

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

  
Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 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.  
 
--- 
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§ 3 Lokaler för att inrätta fler platser vid särskilt 
boende för äldre 
Diarienummer KS21/368 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att skyndsamt ta fram 
förslag på lokalförsörjning utifrån socialförvaltningens behov. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen behöver inrätta fler platser vid särskilt boende för äldre 
vilket innebär att frågan gällande lokaler behöver utredas vidare. I den 
lokal där de tänkta platserna ska inrättas bedrivs för närvarande 
kommunens dagliga verksamhet Mittpunkten. För att kunna öppna nya 
platser behöver daglig verksamhet Mittpunkten få nya lokaler anvisade. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att utreda socialförvaltningens behov av lokaler vidare (SN 2021-
12-15 § 78). 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att uppdra till tekniska 
förvaltningen att skyndsamt ta fram förslag på lokalförsörjning utifrån 
socialförvaltningens behov. Socialförvaltningens behov av lokaler anses 
redan vara utrett av förvaltningen själva. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar att tekniska förvaltningen skyndsamt tar fram 
förslag på lokalförsörjning då trycket på verksamheten är stort. Det finns 
idag inga lediga platser vilket påverkar både de boende och medarbetarna.  

_____  
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§ 78 Lokaler för att inrätta fler platser vid särskilt 
boende för äldre 
Diarienummer SN21/152 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att utreda förvaltningens behov av lokaler vidare. 

Ärendebeskrivning 
Då förvaltningen nu står inför att fler platser vid särskilt boende för äldre 
behöver inrättas, behöver frågan gällande lokaler utredas vidare. I den 
lokal där de tänkta platserna ska inrättas bedrivs för närvarande 
kommunens dagliga verksamhet Mittpunkten. För att öppning av platser 
ska kunna ske krävs att nya lokaler för daglig verksamhet anvisas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 

8



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 
7 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 5 Granskningsrapport om långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering 
Diarienummer KS21/376 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen översänder nedanstående yttrande till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen har en 
ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor 
del har säkerställt en ekonomisk och finansiell planering som ger 
förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång 
sikt. 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten med tillhörande iakttagelser 
och rekommendationer. 

Revisorerna lämnar fem rekommendationer; 

- att definiera vad som är god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

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

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

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

- att fortsätta arbetet med att ta fram och därefter implementera 
lokalförsörjningsplanen. 

Som en följd av rekommendationerna är det kommunstyrelsens ambition 
att i kommande budgetprocesser fortsätta utveckla den långsiktiga 
ekonomiska styrningen genom att fastställa en nivå på de ekonomiska 
nyckeltalen som bedöms vara nödvändiga för att Habo kommun ska kunna 
säkerställa att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning även på längre sikt 
än en mandatperiod. Även beträffande arbetet med känslighetsanalyser, 
stresstester och dokumentation är ambitionen att ytterligare utveckla dessa 
med fler ingående variabler och fördjupad dokumentation. 
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Justeras Expedierats 

 

Lokalförsörjningsplanen ska färdigställas och implementeras och 
beredskapen för att hantera oväntade händelser måste i dagens snabbt 
föränderliga värld vara god. 

Kommunstyrelsen kommer också i arbetet att ta hänsyn till betänkandet 
"En god kommunal hushållning" SOU 2021:75 från september 2021 där 
frågor om god ekonomisk hushållning och långtidsplanering utreddes. 

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Granskningsrapport om långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen översänder följande yttrande till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen har en 
ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång sikt.  

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor 
del har säkerställt en ekonomisk och finansiell planering som ger 
förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång 
sikt.  

Vi har tagit del av rapporten med tillhörande iakttagelser och 
rekommendationer.  

Revisorerna lämnar fem rekommendationer; 

- att definiera vad som är god ekonomisk hushållning på lång sikt. 
- att upprätta och arbeta med känslighets/scenarioanalyser som 

sträcker sig över längre tid (10-15 år). 
- att arbeta vidare med beredskapen inom kommunen för att hantera 

framtida händelser. 
- att tydliggöra vilka underlag som ligger till grund inför beslut om 

kommande budget. 
- att fortsätta arbetet med att ta fram och därefter implementera 

lokalförsörjningsplanen.  

Som en följd av rekommendationerna är det kommunstyrelsens 
ambition att i kommande budgetprocesser fortsätta utveckla den 
långsiktiga ekonomiska styrningen genom att fastställa en nivå på de 
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ekonomiska nyckeltalen som bedöms vara nödvändiga för att Habo 
kommun ska kunna säkerställa att ha en fortsatt god ekonomisk 
hushållning även på längre sikt än en mandatperiod. Även beträffande 
arbetet med känslighetsanalyser, stresstester och dokumentation är 
ambitionen att ytterligare utveckla dessa med fler ingående variabler 
och fördjupad dokumentation. Lokalförsörjningsplanen ska 
färdigställas och implementeras och beredskapen för att hantera 
oväntade händelser måste i dagens snabbt föränderliga värld vara god.  

Kommunstyrelsen kommer också i arbetet att ta hänsyn till betänkandet 
”En god kommunal hushållning” SOU 2021:75 från september 2021 
där frågor om god ekonomisk hushållning och långtidsplanering 
utreddes.  

  

Jan Sundman 
Kommundirektör 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Revisorerna  i Habo  kommun

HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

bc  2021 -12- 2 7

15 december  2021

Till

Kommunstyrelsen

Granskning  av  långsiktig  ekonomisk  och  finansiell  planering

Vi  har  med  stöd  av  Deloitte  genomfört  en granskning  av  hantering  av arbetet  med

långsiktig  ekonomisk  och  långsiktig  finansiell  planering  inom  kommunstyrelsen  i

Habo  kommun.

I bifogad  granskningsrapport  framför  vi  ett  antal  rekommendationer.

Vi  önskar  få del  av  kommunstyrelsens  svar  på  rapportens  rekommendationer

senast  2022-02-28.

För  kommunens  revisorer

k'/i'Q'7J;4'z
Stellan  Carlström

Ordförande V  ordförande
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Sammanfattning 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna Habo kommun fått uppdraget att 
genomföra en granskning avseende kommunstyrelsens arbete med långsiktig 
ekonomisk och finansiell planering. 

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

Svar på revisionsfråga 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor del har säkerställt en 
ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att upprätthålla god 
ekonomisk hushållning på lång sikt. 
 
Nedan redovisas de väsentligaste iakttagelserna från granskningen samt våra 
rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Iakttagelser 
• Kommunstyrelsen har i dagsläget inte definierat god ekonomisk hushållning på 

längre sikt och utöver vad som framkommer i kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Det finns fyra beslutade finansiella mål som gäller över 
mandatperioden. Dessa anses långsiktiga då de gäller till det beslutas annat.  

• Kommunen beräknas investera för 1 520 mnkr fram till 2028, vilket kan innebära 
en utmaning att nå de finansiella målen framåt då det innebär ökade 
driftskostnader samt ökade finansiella kostnader. 

• Kommunen har antagit en översiktsplan med sikte på att växa hållbart till år 2040. 
Planen lyfter vilka områden som kommunen måste arbeta med för att uppnå sitt 
mål om att växa hållbart. 

• Det finns utöver översiktsplanen ett antal planer i form av markstrategi, 
bostadsförsörjningsplan och en lokalförsörjningsplan utreds, vilka syftar till att 
beskriva hur kommunen ska möta framtida behov. 

• Inför budget 2022 har en befolkningsprognos arbetats fram som visar att 
kommunen ska växa med i snitt närmare 420 invånare årligen till 2028. Den ökade 
befolkningen leder enligt prognosen till högre skatteintäkter och ökade bidrag, 
vilka beräknas bidra till att finansiera kommande investeringar. 

• En prognos har tagits fram inför budget 2022 med förväntad befolkningsutveckling, 
investeringsbehov, avskrivningskostnader och prognosticerad låneskuld till 2028. 

• Vid presentation av prognos inför budgetarbetet finns en känslighetsanalys gjord 
kopplat till förändring i ränta. I övrigt saknas i dagsläget en tydlig risk- och 
känslighetsanalys enligt underlag vi tagit del av.  

• Det är oklart vilka underlag kommunstyrelsen och fullmäktige får ta del av inför 
beslut och om de får del av alternativa prognoser utöver det som enligt vår 
tolkning presenterats direkt vid kommunstyrelsens möte. 

• Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en lokalförsörjningsplan för perioden 
2022–2030. Ambitionen med planen är att lokalförsörjningen av kommunens 
service är i balans över tid. Framtagandet av planen pågår under tid för 
granskning. 

Rekommendationer 
Kommunstyrelsen rekommenderas; 

• att definiera vad som är god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

• att upprätta och arbeta med känslighets/scenarioanalyser som sträcker sig över en 
längre tid (10–15 år). 

• arbeta vidare med beredskapen inom kommunen för att hantera framtida händelser 

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

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

Jönköping den 1 december 2021 
 
DELOITTE AB 
Revsul Dedic     Jimmy Lindberg  Annika C. Karlsson 
Projektledare     Projektdeltagare  Projektdeltagare 
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Bakgrund  

Ökad tillväxt ställer stora krav på kommuner vad det gäller bland annat fysisk planering, 
bostadsbyggande, tillgång till kommunal service. Samtidigt påverkas kommunen av den 
demografiska utvecklingen med bland annat fler äldre med omsorgsbehov, fler barn med 
behov av förskola och skola, ett behov som ska finansieras. Ökade investeringsbehov 
innebär sannolikt behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader.  

En stor utmaning för en tillväxtkommun är att matcha ökat behov av service och 
investeringar mot de ekonomiska och finansiella förutsättningarna. En viktig förutsättning 
för att uppnå en god ekonomisk hushållning är att den ekonomiska flerårsplaneringen 
bygger på ett relevant underlag och att det finns tillräcklig långsiktighet, planering och 
beredskap. Behovet av långsiktighet och framförhållning för de samlade ekonomiska 
konsekvenserna på lång sikt är därför stor. 

Habo kommun är en tillväxtkommun. Kommunen växer både vad det gäller befolkning 
och verksamhet samt prognostiseras fortsatt växa. 

Utifrån ovanstående bedömer revisorerna det angeläget att granska kommunstyrelsens 
arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell planering. 
Syfte och avgränsning 
Granskningens syfte är kartlägga hur kommunen arbetar med långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering. Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen. 
 
Revisionsfråga  
Har kommunstyrelsen en ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla god ekonomisk hushållning på lång sikt? 

 

Underliggande frågeställningar 

Har kommunstyrelsen: 
• definierat vad god ekonomisk hushållning på kort och långt sikt innebär i Habo 

kommun? Finns tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och lång sikt?  

• säkerställt att förutsättningar finns (organisation, ansvarsfördelning, kompetens, 
rutiner) för arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering och uppföljning?  

I vilken utsträckning beaktar kommunstyrelsen: 

• behovet av arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell planering? Vilka 
långtidsprognoser och planer finns över kommunens ekonomi?  

• demografiska förändringar, skatteintäkter, pensionskostnader samt finansieringsrisk 
och koncernrisk i arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering? Finns det 
en samfälld planering, strategi och uppföljning? 

• vikten att basera den långsiktiga ekonomiska och finansiella planeringen på väl 
underbyggda ekonomiska analyser och bedömningar, inklusive känslighets- eller 
riskanalys?  

• långsiktig investeringsplanering som tydligt visar såväl kommande investeringsbehov 
som finansieringsplan, självfinansieringsgraden, belåningsgrad och påverkan på 
kommunens totala ekonomi?  

I vilken utsträckning kommunstyrelsen: 

• följer upp följsamhet och efterlevnad av den långsiktiga ekonomiska och finansiella 
planen. 

1. Inledning 
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• vidtar åtgärder vid ev. avvikelsen mot den långsiktiga ekonomiska och finansiella 
planen. 

Metod och granskningsinriktning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt genom 
intervjuer med följande befattningshavare: 

• Kommunstyrelsens presidium 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 

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.  
 
Revisionskriterier 

• Kommunallagen 
• Interna styrdokument 

- Reglemente Kommunstyrelsen  
- Budgetdokument 2021–2023/2022–2024 
- Översiktsplan 2040 
- Ekonomistyrningsprinciper 
- Habo kommuns årsredovisning 2020. 

 

Kvalitetssäkring 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 
har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 
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Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 
kommunstyrelsens arbete med långsiktig finansiell och ekonomisk planering gjorts 
nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier 
redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

Har kommunstyrelsen… 
Definierat vad god ekonomisk hushållning på kort och långt sikt innebär i Habo 
kommun? Finns tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och lång sikt?  

Av budgetdokument för 2022–2024 framgår att Habo kommun ska vara en hållbar 
kommun. Vidare står det att kommunen ska hushålla med resurserna och använda dem 
på bästa sätt och att det är viktigt att ta ansvar för och ta väl hand om miljö, ekonomi och 
andra resurser på ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda 
möjligheter för kommande generationer.  

Kommunstyrelsen har i dagsläget inte själva definierat vad god ekonomisk hushållning är 
utöver det som framkommer i beslutat budgetdokument för 2022–2024 och i 
ekonomistyrningsprinciperna. 

Här konstateras att god ekonomisk hushållning ” innebär att kommuner och regioner ska 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen eller regionen.  

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning”. 

Under avsnitt ”god ekonomisk hushållning” i budgetdokument för 2022–2024 
presenteras kommunens finansiella mål, vilka är fyra till antalet under perioden:  

 

• Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (2 %) 

• Skattefinansieringsgrad exkl. VA rullande 5 år (varje år 87 % som medelvärde) 

• Soliditet exkl. ansvarsförbindelse för pensioner 1998 (ska inte understiga 36 %) 

• Nämndernas budgetföljsamhet (minst 100 %). 

Av kommunens budgetdokument för 2022 framgår utfallet historiskt för de finansiella 
målen. Samtliga mål (med nuvarande målvärden) har med få undantag uppnåtts de 
senaste åren. 

Vid intervju framkommer att dessa finansiella mål kan anses vara långsiktiga då de ligger 
fast fram till att fullmäktige beslutar något annat och målen syftar bland annat till att 
minska en växande låneskuld kopplat till kommande investeringar.  

I våra intervjuer diskuterades gällande 2 % mål och bedömningen är att kommunen bör 
ligga på närmare 4 % för att klara av kommande investeringar. Det lyfts även fram att det 
är en balansgång gällande vilka som ska betala av kommande investeringar. Om 
kommunen har ett högre resultatmål nu innebär det att bördan minskar längre fram för 
kommande invånare.  

Det finns i dagsläget inget uttalat mål att växa till en specifik befolkningsnivå, däremot är 
befolkningsökningen det område som läggs störst vikt vid vad gäller den finansiella 
planeringen. Bland annat lyfts det att om kommunens invånarantal ökar så ökar trycket 
på investeringar och leder till ökade kostnader för verksamheten, men att dessa kan 
delas mellan fler invånare.  

Säkerställt att förutsättningar finns (organisation, ansvarsfördelning, kompetens, 
rutiner) för arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering och 
uppföljning?  

Även om varken reglemente eller andra dokument uttryckligen fastslår ansvaret för att 
arbeta med långsiktighet gällande ekonomisk och finansiell planering finns det indirekt 

2. Granskningsresultat 
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en ansvarsfördelning i dessa. Gällande ekonomistyrningsprinciper slår exempelvis fast 
att det är kommunstyrelsens ansvar att citat ”uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning”. 
Kommunstyrelsens reglemente talar även om att styrelsen har funktionen som en 
sammanhållande roll för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 

Kommunstyrelsen ska även enligt reglemente ansvara för att upprätta budget enligt 
kommunallagens krav. Enligt ekonomistyrningsprinciperna tar budgeten sitt avstamp i 
befolkningsprognosen vilken presenteras i februari och mars. På övergripande nivå 
arbetas prognosen fram av ekonomienheten. Respektive nämnd ansvarar därefter för 
prognosen för de åldrar som är kopplade mot deras verksamheter, vilket framförallt berör 
BUN och SOC. 

Den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn pekar ut ansvarsfördelningen mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ekonomichef.  

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

• finanspolicy inklusive mål för finansverksamheten 
• ramar för upplåning 
• beslut om utökad borgensram. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att: 

• den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn efterlevs  
• följa kommunens finansiella situation  
• vid behov föreslå kommunfullmäktige att ompröva finanspolicyn. 

Kommunens ekonomichef ansvarar för:  

• löpande likviditetshantering  
• utföra upplåning inom ramen  
• finansiell rapportering till kommunstyrelsen 
• företräder kommunen med biträde av kommunchefen gentemot banker och andra 

finansiella företag  
• att löpande följa de finansiella marknaderna  

• att vid behov besluta om att ingå borgen för kommunens helägda bolag upp till av 
kommunfullmäktige beslutad nivå. 

• initierar och utarbetar förslag till uppdatering av finanspolicyn. 

Samverkan 
Enligt intervjuer men framförallt också utifrån vad som framkommer i Översiktsplan 40 så 
ser kommunen ett behov av samverkan för att klara framtidens utmaningar. Både intern 
samverkan inom kommunen lyfts fram och externt då kommunen står inför utmaningar 
som exempelvis framkomlighet via vägar och kollektivtrafik och där motparten är stat 
eller region. Samverkan sker också via kommuner i Jönköpings län och då framförallt 
Jönköpings kommun. 

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har definierat vad god ekonomisk 
hushållning på kort och långt sikt innebär i Habo kommun.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till stor del säkerställt att förutsättningar finns för 
arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering och uppföljning. 

Vi baserar våra bedömningar på följande iakttagelser utifrån genomförd granskning: 

• Habo kommun har definierat målet för god ekonomisk hushållning i gällande 
ekonomistyrningsprinciper, vilket mäts via de fyra finansiella målen som fullmäktige 
beslutat om. Kommunstyrelsen har utöver detta inte på egen hand definierat vad 
god ekonomisk hushållning är på lång sikt.  

• De finansiella målen som är framtagna syftar till att rusta kommunen för att hantera 
investeringar och ökade kostnader över tid. De beslut som fattas av kommunen idag 
i form av investeringar har en påverkan på lång sikt, 30 – 50 år, i form av bland 
annat ökade avskrivningar, räntekostnader samt underhållskostnader. Även 
kostnader för nedskrivningar av de anläggningstillgångar som avvecklas kommer 
påverka resultaträkningen. 

Utifrån prognoser för budget ska kommunen investera 1 540 mnkr fram till 2028. När 
investeringarna aktiveras, dvs. tas i drift, kommer avskrivningarna att påverka 
kommunens resultat i form av ökade kostnader. Exempelvis blir den årliga 
snittkostnaden för dessa investeringar närmare 47 mnkr om de slås ut på 33 år och 
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närmare 31 mnkr om avskrivningstiden är 50 år. Rimligen kommer 
avskrivningskostnaden vara högre i början av en avskrivningstid då tillgångens 
värde är som högst.  

Utöver ökade avskrivningskostnader, vilket kommunen tagit höjd för i prognosen, 
ser vi även att låneskulden prognosticeras öka till 926 mnkr. Om vi antar att räntan 
går upp till 1 % så blir det en årlig räntekostnad på 9,26 mnkr. 

Om allt annat är lika och kommunens prognoser slår in innebär det att kommunen 
måste få ökade intäkter på närmare 50 mnkr, alternativ minska övriga kostnader 
med motsvarande belopp, för att bibehålla samma resultatnivå som krävs för att nå 
det önskade 4 % målet. Utöver detta tillkommer eventuella nedskrivningar som gör 
en direkt påverkan på resultatet, samt även ett troligt ökat behov av underhåll då 
kommunen får en större anläggningsmassa.   

Vi är medvetna om att detta är en prognos och att framtiden är osäker, men vi vill 
belysa de kraftiga investeringarnas påverkan på kommunens resultat över tid. Om 
intäkterna inte ökar som planerat eller om befolkningsökningen stannar av efter att 
investeringar gjorts kommer det ha stor inverkan på kommunens utrymme för övriga 
prioriteringar. Kostnaderna för avskrivningar och lån står kvar och måste betalas, 
vilket kommer påverka politikens utrymme att satsa i verksamheten.  

Vår bedömning är att detta gör det relevant att konkretisera hur kommunstyrelsen 
tänker sig upprätthålla god ekonomisk hushållning över en längre period än 
nuvarande mandatperioden och ställa det i relation till kommande 
investeringsbehov. 

• Det finns inom kommunen en organisation som arbetar med att skapa underlag för 
politiken att fatta beslut på. Reglementet pekar ut kommunstyrelsens ansvar att följa 
utvecklingen och mellan nämnder och förvaltningar samverkas det för att få fram de 
prognoser och underlag som krävs inför beslut.   

• Kommunen är i dagsläget aktiva i arbetet med extern samverkan med ett antal olika 
aktörer. Det arbetas med att påverka dessa och skapa förutsättningar för 
kommunen även inom de områden som inte ligger inom kommunens 
ansvarsområde.  

 

I vilken utsträckning beaktar kommunstyrelsen… 

Behovet av arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell planering? Vilka 
långtidsprognoser och planer finns över kommunens ekonomi?  

Vi har till granskningen tagit emot underlag som presenterats av ekonomichef inför 
kommunstyrelsens budgetarbete för budget 2022–2024. Av underlaget framgår bland 
annat att kommunstyrelsen tagit del av en långtidsprognos fram till 2028 (se bilaga 1). 

I långtidsprognosen lyfts det fram prognoser för bland annat:  
- befolkningsprognos 
- resultat 
- skatter och bidragsintäkter 
- avskrivningar 
- lånebehov och långfristig låneskuld. 

Befolkningsprognos 
I dagsläget hanteras befolkningsprognosen på övergripande nivå av ekonomichefen. 
Kommunen har prognoser för ett samlat kommuninvånarantal men även fördelat per 
ålderskategori, vilket ska skapa förutsättningar för kommunen att veta vilka investeringar 
som behöver genomföras till följd av ökat invånarantal. Av underlag framgår att 
befolkningsprognos delvis bygger på uppgifter från tekniska kontorets byggprognoser. 

Den senaste befolkningsprognosen som presenterades för kommunstyrelsen inför 
budget 2022 visar på en genomsnittlig ökning med 423 personer fram till och med 2028. 
Kommunen beräknas växa med närmare 3 000 personer dessa år. Uppfattningen är att 
prognosen kommer stämma då det vid intervju uppges att kommunen i stort sett vet att 
det kommer byggas bostäder för detta antal de kommande åren. Det framgår dock att 
det historiskt varit problematiskt att pricka prognoser rätt. 

Enligt beräkningar kommunen arbetar med växer kommunen procentuellt sett framförallt 
inom åldersspannen 0–19 och 80+. Kommunen ser därför att effekten blir att det 
procentuellt kommer vara färre personer som försörjer fler de kommande åren. 

Skatter och bidragsintäkter 
Under perioden beräknas skatter och bidragsintäkter öka, vilket är naturligt med en 
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ökande befolkning. Enligt långtidsprognosen blir utfallet mer sett i kronor per invånare 
och det ökar från cirka 62 350 kr/inv. 2021 till cirka 74 530 kr/inv. 2028. 

Investeringsprognos, låneskuld och avskrivningar 
Prognosen visar på stora investeringsbehov de kommande åren. Under de kommande 7 
åren beräknas kommunen enligt prognosen investera 1 540 mnkr. Under förutsättning att 
resultatnivån från och med 2025 är 3 %, så beräknas den långfristiga låneskulden öka 
från 275 mnkr till 926 mnkr. Ökade investeringar innebär även ökade kostnader för 
avskrivningar vilket redogörs för i långtidsprognosen.  

Kommande investeringsbehov beskrivs som en puckel att ta sig över då kommunen har 
ett stort behov de kommande åren. Bedömningen är dock att när investeringarna är 
färdigställda kommer investeringstrycket att gå ner och förhoppningen är att kommunen 
ska kunna amortera på sin låneskuld.  

Utifrån det underlag vi tagit del av framgår att den prognos som finns presenteras direkt 
till kommunstyrelsen. Vi har inte tagit del av kallelser eller andra underlag som visar att 
kommunstyrelsen, eller fullmäktige, inför budgetdiskussioner tar del av dessa underlag 
innan möten eller underlag som visar på alternativa prognoser. Under våra genomförda 
intervjuer framkommer att det vid budgetdiskussioner finns ytterligare underlag som 
ligger till grund för beslut. Dessa har vi till granskningen inte tagit del av och kan därför 
inte bedöma. 

Planer över kommunens utveckling 
Av underlag vi tagit del av och via information i genomförda intervjuer framgår att det 
finns ett antal dokument som direkt eller indirekt syftar till att beskriva hur Habo ska 
arbeta långsiktigt för att nå sina mål om att växa hållbart. 

Översiktsplan 2040 (antagen 2020-03-26) 
Av framtagen översiktsplan framgår att den behandlar framtida utvecklingen av Habo 
kommun och är en beredskap för den långsiktiga utvecklingen.  

Här beskrivs att den övergripande visionen för kommunen är ”Den hållbara kommunen 
för hela livet” och det redovisas övergripande mål, strategier och riktlinjer för att ge 
uttryck för kommunens ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen och vägen dit. 

I översiktsplanen räknar man med en befolkningsökning på mellan 6300–8400 invånare 
till planens tidshorisont år 2040. Detta innebär en ökning med 300–400 personer per år.  

Vid intervjuer tillskrivs översiktsplanen en viktig roll för kommunens arbete framåt och 
ses som en vägvisare över riktningen kommunen ska ta framöver och hur de ska växa 
befolkningsmässigt. 

Markstrategi  
Strategin är beslutad av kommunstyrelsen 2021-09-15. Syftet med markstrategin är att 
tydliggöra förutsättningarna för markförvärv och att ta fram strategier som ska gälla för 
att långsiktigt säkerställa mark för samhällets utveckling. 

Strategin beskriver behovet på kort och lång sikt och att kommunens markreserv ska 
behandlas som en resurs ur ett långsiktigt perspektiv. Riktningen är att kommunen 
behöver mer mark för framtida byten och skapa rådighet över fler markområden. 

I strategin refereras till översiktsplanen där det framgår att 146 hektar mark utpekats som 
strategiskt viktiga utbyggnadsområden för bostäder. 4 av dessa hektar äger kommunen 
själv. När det gäller verksamhetsytor är 57 hektar utpekade för detta ändamål, varav 14 
hektar ägs av kommunen. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 
Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo kommun 2021–2024 har tagits fram av plan- och 
exploateringsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen. Riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen ska visa kommunens ambition om utveckling och 
bostadsbyggandets omfattning. Utgångspunkten för planeringen är Habo kommuns 
Översiktsplan 2040.  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för en stor efterfrågan, både från 
kommunens invånare och från intresserade som vill flytta till kommunen. Programmet 
har tagits fram utifrån områden i kommunen där detaljplan redan är upprättad och 
områden där planarbete pågår. Det framgår av riktlinjerna att detaljplaner finns eller är 
pågående som medger bostadsbyggnation för cirka 1 100 nya bostäder. 

Finanspolicy – (antagen 31 mars 2016, reviderad 28 januari 2021) 
Av policyn framgår att syftet med framtagandet är att 
- ange mål för kommunens finansverksamhet  
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- ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelad 
- identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för och hur riskerna ska 
hanteras. 

Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs av kommunen och berör i viss mån 
även bolagen.  

De övergripande målen för finansverksamheten är: 

• att säkerställa att kommunen har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten på 
kort och lång sikt, 

• att inom ramen för denna policy minimera de finansiella riskerna och samtidigt 
uppnå bästa möjliga finansiella netto  

• att finanshanteringen hanteras med beaktande av god intern kontroll. 

Demografiska förändringar, skatteintäkter, pensionskostnader samt 
finansieringsrisk och koncernrisk i arbetet med långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering? Finns det en samfälld planering, strategi och uppföljning? 

Vi har sedan tidigare beskrivit den långsiktiga prognos fram till 2028 som kommunen 
arbetar utifrån i budgetprocessen inför budget 2022. Som bas i kommunens prognoser 
ligger den förväntade befolkningsökningen. När befolkningsprognosen presenteras är 
den sammankopplad med ökade skatteintäkter, men även ökade investeringsbehov.  

Under intervjuerna lyfts problemet att kommunen själv inte äger marken vilket gör att det 
främst är externa aktörer och platsens nuvarande attraktivitet som styr byggandet och 
därmed också befolkningsökningen. Kommunen har via att inte släppa sina egna tomter 
försökt bromsa tillväxten något för att ökningen ska kunna hanteras på en bra nivå. 
Avsaknaden av egen mark är anledningen till att kommunstyrelsen tagit fram en egen 
markstrategi så kommunen får bättre möjlighet till rådighet över marken inom 
kommunens gränser. 

 

 

 

Vikten att basera den långsiktiga ekonomiska och finansiella planeringen på väl 
underbyggda ekonomiska analyser och bedömningar, inklusive känslighets- eller 
riskanalys?  

Enligt underlag vi tagit del av informeras kommunstyrelsen om en känslighetsanalys i 
samband med budgetpresentation inför 2022 års budget. Analysen utgår från 
förändringar i räntenivån och dess påverkan på kostnaderna utifrån låneskuldens storlek.  

Analysen visar på förändringar upp till en ränteökning på 5 %.  

Räntenivå (%)  0,23 0,5 1,00 2,00 5,00 

Låneskuld  275 
(mnkr) 

632 500 1 375 000 2 750 000 5 500 000 13 750 
000 

Låneskuld  550 
(mnkr) 

1 265 000 2 750 000 5 500 000 11 000 
000 

27 500 
000 

(Utifrån interna underlag inför budget 2022) 

Av budgetdokument 2022–2024 lyfts det fram att om inte kommunens invånarantal ökar i 
den takt som beräknat så kommer kommunens intäkter att sjunka kraftigt. Det finns även 
här nämnt en kort känslighetsanalys och det informeras kort om hur stor 
kostnadspåverkan 1 % löneökning innebär för kommunen (5,2 mnkr) och även hur stora 
intäkter kommunen får vid förändring av utdebitering med en krona (28,8 mnkr).  

Vid intervjuer framgår att kommunen inte arbetar med specifika stresscenarion för att 
testa hållbarheten i kommunens prognoser. Bedömningen är också att det är svårt att 
arbeta med längre framtidsprognoser än runt 5 år då framtiden är osäker. De intervjuade 
menar därför att besluten bör fattas i närtid till när de ska ske. Om befolkningsprognosen 
inte slår in som beräknat, innebär det samtidigt att kommunen inte behöver investera i 
exempelvis i skolor och vägar i den takt som annars krävs. Det gör att kommunen inte 
riskerar att få ökade kostnader, vilket tar ut de missade skatteintäkterna.  

Tidigare nämnd finanspolicy lyfter fram vilka risker som ska beaktas vid upplåning och 
fyra olika risker har identifierats: 

• ränterisk 
• finansieringsrisk 
• valutarisk 
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• motpartrisk. 

Policyn beskriver där hur varje av dessa risker ska hanteras när kommunen ska låna 
medel. Bland annat ska lånens förfallotider spridas över tid för att minska ränterisker och 
att beroendet av en finansieringskälla inte får vara för stor. 

I budgetdokumentet för 2021 och 2022 redovisas en prognos för intäkter för 2021 och 
2024 som baseras på SKR:s prognoser. Intäkterna baseras på antalet invånare den 1 
november året innan budgetåret.  
Utifrån budgetdokumentet för 2021 respektive 2022 kan vi konstatera att det sker 
förändringar i prognosen mellan åren. Framförallt sker denna i kostnadsutjämningen 
vilket vi visar på i tabell 2 nedan: 

Tabellen visar den beräknade kostnadsutjämningen kommunen beräknades få per 
invånare enligt prognosen när budgeten för kommande åren beslutades.  
Vi kan konstatera att när budget 2021 antogs var prognosen att Habo skulle få en intäkt 
på 73,6 mnkr i kostnadsutjämning under 2023. När beslut om budget 2022 beslutades 
har den summan för samma år justerats av SKR till 49,7 mnkr. 

Vi ser samtidigt av underlagen att skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 
närmare 24,8 mnkr lägre till 2023 enligt budget 2022 än den prognos som fanns inför 
budget 2021. Det innebär en minskning på 5,2 % jämfört med vad som presenterades 
inför budget 2021. Framförallt är det generella statsbidrag som beräknas bli lägre mellan 
årens prognoser. 

Långsiktig investeringsplanering som tydligt visar såväl kommande 
investeringsbehov som finansieringsplan, självfinansieringsgraden, 
belåningsgrad och påverkan på kommunens totala ekonomi?  

De kommande årens investeringar är beslutade av fullmäktige, men i dagsläget finns 
ingen lokalförsörjningsplan i kommunen som tar sikte längre fram än budgetåren. 

Kommunstyrelsen har därför 10 mars 2021 fattat beslut att en lokalförsörjningsplan för 
tidsperioden 2022–2030 ska tas fram. Enligt beslutet ska en översyn av planen göras 
årligen i samband med budgetarbetet. Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att tillsätta 
en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, teknisk chef, fastighetschef, 
samt kommundirektör.  

I beslutet tar kommunstyrelsen ut riktning för planen och det framgår att den bör 
innefatta en övergripande ambition att lokalförsörjningen av kommunens service är i 
balans över tid. Beslutet lyfter även att investeringar i lokaler binder kapital och påverkar 
det ekonomiska utrymmet under lång tid för kommunens olika nämnder. Underhåll av 
lokaler framhålls för att nå maximal livslängd för en effektiv driftsekonomi. 

Vid intervjuer framkommer att det i dagsläget finns en underhållsplan i kommunen som 
underhålls av tekniska kontoret och är aktuell och uppdaterad. Från tjänstemännen 
framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott månatligen förhör sig om skicket på de 
kommunala fastigheterna. Uppfattningen är att Habo kommun har ett gott skick på 
lokalerna i dagsläget. 

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till stor del beaktat behovet av arbete med 
långsiktig ekonomisk och finansiell planering. Vår bedömning är att kommunstyrelsen till 
stor del beaktat demografiska förändringar, skatteintäkter, pensionskostnader samt 
finansieringsrisk och koncernrisk i arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell 
planering. 

• Det finns i dagsläget en översiktsplan som tar sikte på hur Habo ska växa fram till 
2040. Utöver detta finns planer framtagna för markstrategi och bostadsförsörjning 
som ska skapa förutsättningar att växa. 

• De formellt beslutade finansiella prognoser vi tagit del är budgetdokumentet som tar 
sikte på de kommande tre åren. Utöver det finns en prognos framtagen av 
kommunledningsförvaltningen till 2028 som presenterats för kommunstyrelsen. 

• Kommunen arbetar i dagsläget med en befolkningsprognos som baserar sig på 
SKR:s, SCB:s och kommunens egna byggprognoser. De prognosticerade 
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demografiska förändringen ligger till grund för de förväntade skatteintäkterna som 
framgår av budgetdokumentet.  

• Kommunen har även en framtagen finanspolicy där ansvar och metoder för att 
sprida finansieringsriskerna framgår. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del beaktat vikten att basera den 
långsiktiga ekonomiska och finansiella planeringen på väl underbyggda ekonomiska 
analyser och bedömningar, inklusive känslighets- eller riskanalys.  

• Underlagen vi tagit del av visar på en risk- och känslighetsanalys till viss del görs 
utifrån förändringar i räntenivån. Det finns även viss riskmedvetenhet beskriven i 
kommunens budgetdokument. 
 
Vår bedömning är dock att kommunen kan utveckla känslighets- och riskanalysen. 
Att prognoser förändras är en naturlig del då kommunen inte är fri från 
omvärldspåverkan, vilket exempelvis förändringarna mellan budget 2021 och 2022 i 
prognos för kostnadsutjämningen är exempel på. Ännu ett exempel är om räntan 
ökar med bara 1 % påverkas kommunens resultat märkbart vilket kan leda till att de 
ekonomiska målen inte uppfylls och att kommunen får svårare att klara av 
kommande investeringsbehov.  

• Utifrån intervjuer framkommer också uppfattningen att finansieringen framöver 
kommer lösa sig via befolkningsökning. I de fall ökningen inte sker som prognosen 
förutspår minskar kommunens investeringsbehov och därmed minskar även 
kommande kostnader. Då framförallt investeringar och beslut om dessa innebär 
långa ledtider finns risk att beslut fattas om investeringar och påbörjas innan 
förändring i befolkningsprognosen sker. Det innebär att kommunen kan stå med 
kostnader för investeringarna, men även långsiktiga kostnader för avskrivningar och 
underhåll, utan att få den beräknade kompensationen för detta i form av ökade 
skatteintäkter. 

Vår uppfattning är att det visar på behovet av att arbeta med känslighets- och 
riskanalyser och alternativa stresscenarion i sina långsiktiga planeringar. Analysen 
bör också ställas i relation till kommunens resultat och hur de finansiella målen ska 
uppnås om intäktsprognosen inte slår in, detta då ökade kostnader utifrån vårt 

resonemang tidigare i granskningen troligen påverkar kommunens resultat 
framöver. 

• I vår granskning har vi tagit del av underlag som ligger till grund för långsiktiga 
prognoser men framförallt för budgeten och ramarna de kommande två åren. Under 
granskningen har vi haft svårt att följa vilka underlag som kommer kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige till del inför beslut. Vår uppfattning är att det är svårt att följa 
om det finns övriga underlag som ligger till grund för besluten och om det finns 
ytterligare scenarion framtagna än de prognoser som finns i det slutliga 
budgetdokumentet. Vår bedömning är att det påverkar möjlighet till transparens över 
hur kommunstyrelsen och fullmäktige fattar sina beslut och vår uppmaning till 
kommunstyrelsen är att det kan finnas behov av att tydliggöra detta.  

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del beaktat långsiktig 
investeringsplanering som tydligt visar såväl kommande investeringsbehov som 
finansieringsplan, självfinansieringsgraden, belåningsgrad och påverkan på kommunens 
totala ekonomi. 

• Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att arbeta fram en lokalförsörjningsplan 
som tar sikte på 2030. Att följa investeringarna och deras underhåll samt 
ekonomiska effekt under investeringens livslängd blir ännu viktigare i en 
tillväxtkommun. Kommunen behöver tillväxt men för tillväxt krävs investeringar vilket 
påverkar kommunens ekonomi för lång tid framöver i form av kapitaltjänstkostnader, 
avskrivningar och underhåll, vilket kommunstyrelsen ringat in i beslutet till 
lokalförsörjningsplanen. Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att efter 
implementeringen aktivt följa upp att den får önskad effekt. 

I vilken utsträckning kommunstyrelsen… 
Följer upp följsamhet och efterlevnad av den långsiktiga ekonomiska och 
finansiella planen. 

Som vår granskning visar finns det ingen uttalad långsiktig ekonomisk och finansiell plan 
och därmed följer inte kommunstyrelsen upp någon sådan. Vi har dock tagit del av 
kortsiktigt finansiella mål som är tänkt att påverka på längre sikt och dessa följs upp av 
kommunstyrelsen i delår- och årsredovisning. Enligt kommunstyrelsen diskuteras dock 
frågor som rör kommunens utveckling och därmed ekonomiska utveckling löpande. 
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Uppföljning av investeringar 
Utifrån protokoll 14 april framgår att kommunstyrelsen tagit del av en slutredovisning av 
investeringsprojekt som avslutats från tekniska förvaltningen. De projekt som redovisas 
är de vars totala budget överstiger 3 mnkr eller där den totala investeringsavgiften 
överstiger 3 mnkr. Under 2020 rör detta sig om 3 olika projekt.  
Av riktlinjer för redovisning av kommunal markexploatering framgår också att varje 
projekt ska slutrapporteras till kommunstyrelsen.  

Risker enligt årsredovisning 2020 
I samband med förvaltningsberättelsen lyfts ett antal risker fram som direkt eller indirekt 
är kopplade till kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling. Riskerna beskrivs i 
korthet med tillhörande åtgärder för att minimera risken: 

 

Bedömning 

Då det i dagsläget saknas en långsiktig ekonomisk och finansiell plan går det inte 
bedöma om och hur kommunstyrelsen följer upp detta. Vi noterar dock att:  

• Utifrån granskningen har vi visat på att det finns fyra finansiella mål framtagna 
kopplat till god ekonomisk hushållning. Dessa följs av kommunstyrelsen upp i 
samband med delår och årsredovisning. 
 
Vi kan även se att kommunstyrelsen följer upp investeringar och tar del av 
slutredovisningar i form av kostnader. Vi har tidigare i granskningen belyst vikten av 
investeringarnas påverkan på den långsiktiga ekonomin för en kommun och vi 
bedömer därför det bra att kommunstyrelsen följer upp dessa på ett tydligt sätt.  
 
Bedömningen är därför att kommunstyrelsen följer de mål som fullmäktige satt upp 
och investeringarnas kostnader som enligt vårt resonemang ovan får en viktig roll i 
kommunens ekonomi framöver. 

•  
Under de senaste åren har de finansiella målen uppnåtts och agerande mot 
avvikelser har därför inte behövt genomföras.  
 
Vi noterar  att det i årsredovisning 2020 lyfts fram olika risker som kan påverka 
kommunens finansieringsmöjligheter. Det beskrivs också hur dessa risker hanteras. 
Vad som inte framgår är dock hur hanteringen följs upp och i de fall det finns en 
avvikelse beskrivs inte konkreta åtgärder för att målen kopplat till risken ska ligga 
inom en acceptabel nivå. Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att se över om detta 
bör läggas till inför kommande år. 
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2021 2022 2023 2024 2
Befolkning per 31/12 12 855        13 404        13 964        14 348        14                                    
Skatter och bidragsintäkter 801 566      844 873      903 613      960 254      1 003               
Resultat (prognos, budget, simulering)* 42 500        33 100        17 800        36 000        30                                    
Avskrivningar 46 800        51 900        63 400        71 600        73                                    
Investeringsutrymme 89 300        85 000        81 200        107 600      103                            
Investeringsprognos** 150 000      290 000      150 000      130 000      80                                
Förändring av nettoskuld 60 700-        205 000-      68 800-        22 400-        23                                
Lånebehov -              185 000      70 000        25 000        25 -                               
Långfristig låneskuld 275 000      460 000      530 000      555 000      530                            

* Fr o m år 2025 har resultatnivån satts ti l l  tre procent
** År 2026 skola på Stormagärdet 200 mnkr, år 2028 reningsverk 125-300 mnkr. För år 2022 beräknas 80 pro     
investeringsbudgeten och årets investeringsbudget förbrukas. År 2026 och 2028 förbrukas allt avseende skol    
För övriga år har antagits att 60 procent av investeringsbudgeten förbrukas.

Bilagor 
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§ 6 Uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021 
Diarienummer KS20/342 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar.  

Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningen för kommunstyrelsens 
internkontrollplan för år 2021. 

_____  
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4!!r!52nÄ:TMUN 2021-01-13 Dnr  KS20/342

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan  för  kommunstyrelsen  2021

Intern  kontroll  är en del  av  kommunens  styrsystem  för  att  följa  upp  verksamhet  och  ekonomi.

Varje  nämnd/styrelse  tar  årligen  fram  en intern  kontrollplan  som  bör  innehålla  både

ekonomiadministrativa  och  verksamhetsspecifika  rutiner  som  särskilt  ska  följas  upp  under  året

som  kornrner.  Utöver  intern  kontrollplan  är även  organisation,  budget  och  uppföljning  av mål

medel  för  att  säkerställa  att  det  som  ska  göras  blir  gjort  och  att  det  sker  på  ett ändamålsenligt,

säkert  och  effektivt  sätt.  Kornmunstyrelsen  har  också  att  utöver  sin  egen  verksamhet  även  ett

kommunövergripande  ansvar  för  att det  finns  en god  intern  kontroll  hos  kornmunens  nämnder

och  förvaltningar.  Nämnderna  ska  löpande  följa  upp  den  interna  kontrollen  och  senast  i februari

månad  rapportera  resultat  från  uppföljningen  till  kornmunstyrelsen..  Kommunstyrelsen  ska  med

utgångspunkt  från  nämndernas  uppfö1jningsrapporter  utvärdera  kornmunens  samlade  system  för

den  interna  kontrollen.  Framöver  är ambitionen  att  kornmunens  stytmodell,  där  uppföljningen  av

kritiska  framgångsfaktorer  i den  kornmunala  organisationens  gninduppdrag,  bör  kunna  utgöra

den  interna  kontrollen  i sin  helhet  men  så långt  har  inte  stymodellsarbetet  kommit  riktigt  äru'iu

varför  internkontroI1p1anen  2021,  med  några  justeringar  är i överensstämmelse  med  planen  för

2020.

Organisation

Verksamheterna  som  är organiserade  under  kornmunstyrelsen  är kommun1edningsförvaltning,

teknisk  'förvaltning  och  räddningstjänst.  Kommunledningsförvaltningen  och  tekniska

förvaltningen  är organiserade  i erföeter  och  för  varje  erföet  ansvarar  en erföetschef  som  har

personal,  budget  och  verksamhetsansvar.

Budget

Kornmunstyrelsen  anger  de politiska  prioriteringarna  och  servicenivån  för  sin  verksamhet

genom  att  avsätta  resurser  och  ange  vad  som  ska  utföras.  Vid  budgetarbetet  måste  hänsyn  tas till

lagar  och  förordningar  som  styr  verksamheten.  Förvaltningsorganisationen  ska  med

utgångspunkt  firån  tillgängliga  resurser  svara  för  hur  de politiska  målen  uppnås.  Budgeten

innehåller  verksarnhetsmål  som  syftar  till  att staka  ut den  politiska  fördriktningen,  ger  stöd  för

att  resurserna  används  till  rätt  saker  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  samt  tydliggöra  vad  resurserna

räcker  till.

Komrnunfullmäktige  beslutar  om  kommunstyrelsens  slutliga  budgetram.  Det  kan  iru'iebära

'förändringar  jämfört  med  förslaget  till  budget.  Med  utgångspunkt  från  den  fastställda

budgetramen  görs  förslag  till  internbudget  för  året  som  redovisas  för  komrnunstyrelsen.

Kommundirektören,  teknisk  chef,  räddningschef  och  respektive  erföetschef  har  budgetansvaret

för  verksamheten.
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Budgetuppföljning

God  ekonomisk  uppföljning  förutsätter  att  verksamheten  ryms  inom  de ekonomiska  ramarna.

Budgetuppföljning  görs  löpande  under  året.  Kommunstyrelsen  gör  regelbundet  uppföljningar  av

det  ekonomiska  utfallet  i förhållande  till  budget  samt  en prognos  för  årets  utfall.

Intern  kontrollplan  för  ekonomiadministrativa  och  verksamhetsspecifika  rutiner

Den  interna  kontrollplanen  för  2021  framgår  av tabellen  nedan.

Nedanstående  förkortningar  används  i internkontro1lp1anen:

Kdir  Kommundirektör  Ks  au  Komrnunstyrelsens  arbetsutskott

EC  Ekonomichef  Ks  Kornmunstyrelsen

PC  Personalchef  Kf  Kornmunfullmäktige

TC  Tekniskchef  Pu  Kommunstyre1senspersonalutskott

FC  Fastighetschef

GC  Gatu/parkchef

AC  Administrativ  chef

Adm  Administratör

Ksek  Kornmunsekreterare

För  rutiner  markerade  med  * sker  kontrollerna  kommunövergripande.

Kommunstyrelsen

Rutin Kontroll-

moment

Kontroll-

ansvar

Gransk-

ning

utförd

Metod Rapport-

ering  till

Risk-  och

väsent}ig-

hetsbedö-

mning

Verkst.  av  fattade

beslut

Kontroll  att  samtliga

beslut  iKs  au,  Pu,  Ks

och  Kf  verkställts

AC .,  1

4(iu
Komplett Kdir 6

Delegation Delegationsordning

är aktuell  och

återrapportering  sker

AC

%ö
Stickprov Kdir 6

Ekonomi

Rutin Kontroll-

moment

Kontrolla

nsvar

Gransk-ning

uttörd

Metod Rapporte

ring  till

Risk-  och

väsentlig-

hetsbedö-

mning

Attestrutin Befintlig

attestförteckning  är

aktuell

EC I
'%1)0I/

!
Genomg.  av

attestfört.

Kdir 6

Investeffigsobjekt Slutredovisning/avrap

portering  av  objekt

över  3 mkr

TC =; Komplett Kdir 2

Investeringsobjekt Redovisning  vilka

investeringar  som

påbörjats,  vilka  som

avslutats  och  vilka

som  återstår.

TC
(:'
Xa,,-)

Komplett Kdir 8
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Statsbidrag Kontroll  av  att

ansökan  görs  för  de

statsbidrag  som  är

lämpliga  att  söka  och

som  kommunen  är

berättigad  till.

EC

+
Komplett Kdir io

Ekonomisystemet Kontroll  av

leverantörsregistret

EC

!
Komplett KD IB

Upphandling Avtalstrohet EC

P
Komplett Kdir 12

Finanspolicy Sker  finansiering  inom

ramen  för  beslutad

finanspolicy  *

EC

"'+
Komplett Kdir lO

4 h' VL'ili ( /l t 1'l t' &-1 )A i-" L A k,a 7Ati  /'ys-i ta,%z,-l,tyh  A /'/'h' l,, 1; ,,.,-A /.-,2

Ärendehantering

Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar

Gransk-

ning

utförd

Metod Rapport-

ering  till

Risk-  och

väsentlig-

hetsbedö-

mning

A_rkivering  och

gallring

Arkivering  och  gallring

sker  enligt  fastställd

dokumenthanterings-

plan

Ksekr

snj

Stickprov AC 6

Diariet Uppfö5ning  av ej avslutade
ärenden

Adm

7(-=
Komplett AC 8

Sela'etess Användare  fatt  ge

Sekretesslöfte

Adm

fö
Stickprov AC 10

Dataskydds-

förordningen

Invente  ring  av  samtliga

personuppgiftsförteckningar

Ksek

0U2
Komplett Kdir 10

Anslagstavla Kontroll  av  att  protokoll

anslås  och  tas ner  i tid

AC \j;,,_ Stickprov Kdir IO

Verksamhet  / Underhåll

Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar

Gransk-

ning

utförd

Metod Rapport-

ering  till

Risk-  och

väsentlig-

hetsbedö-

mning

Fastighetsunder-

håll

Uppföljning  av

underhållsplan

FC r Komplett TC

8

Gator  (hård-

gjorda  ytor)

Uppfö5ning  av
underhållsplan

GC

!
Komplett TC 8
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Uppföljning

Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar

Gransk-

ning

utförd

Metod Rapport-

ering  till

Risk-  och

väsentlig-

hetsbedö-

mning

Ekonomisk

uppföljning

Genomgång  av

aktuell  ekonornisk

situation  och  prognos

EC

-=2,_
Arialys  och

utvärdering

Kdir 8

Kommunens

styrande

dokument  *

Uppfö5ning av att
kommunens  styrande

dokument  är aktuella

AC

,iJ
Komplett Kdir

5

Programlicenser

IT

Kontroll  av  program-

varor/

programlicenser  hos

förvaltningarna

IT-chef ja" .

Komplett Kdir 4
- 'a1

Skydd  för

internettjänster

Genomgång  av

tillgängligt

intrångsskydd,

publicerade  tjänster

och  OS-  patchning

IT-chef

(9,y
Komplett Kdir 10

Strömförsörjning

servertvm

Kontroll  och  tester  att

reservla'aft  försörjer

serverium  vid

strömavbrott

IT-chef

och  TC p-"-
Komplett Kdir 15

Mediaförbrulaiing Uppföljning  av

avvikelser  i

mediaförbrukning  för

samtliga

fastighetsobjekt

enligt  rutin

FC

,,,-
Komplett TC 6

Personal

Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar

Gransk-

ning

utförd

Metod Rapport-

ering  till

Risk-  och

väsentlig-

hetsbedö-

mning

Rehabiliterings-

processen

Ingående  moment

fö5s

PC

1
Stickprov Kdir 8

Pensioner* Pensionsinformation  1

gång/år  samt

individuell

pensionsrådgivning

erb.juds

PC

t

Komplett Kdir 4

Systematisk

arbetsmiljö

Systematiskt

arbetsmiljöarbete

genomförs  inom

samtliga  förvaltningar

PC

k
Komplett Kdir 10

Rektyteringsrutin Rekrytering ska fö5a
riktlinje

PC

I
Stickprov Kdir IO

Jan Sundman

kornmundirektör

SL hilziy-
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Internkontrollplan för kommunstyrelsen – uppföljning av 
fattade beslut till och med 2021 som ännu inte har 
verkställts 
 
Genomgång har skett av samtliga beslut som fattats av  
- Kommunfullmäktige 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott 
- Personalutskottet 
 
I nedanstående redovisning har dels tagits med de beslut som inte 
verkställts vid föregående redovisning årsskiftet 2020/2021 och dels de 
beslut som tillkommit under 2021 och som ännu inte verkställts. 

 
Följande beslut har ännu inte verkställts:  
 

 
1. KS § 165 2018-11-28 Beslut att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 

reglera ansvaret för drift och skötsel av väg i Brandstorp genom 
lantmäteriförrättning samt att genomföra nödvändiga 
beläggningsåtgärder. 
Kommentar: Lantmäteriförrättning ej genomförd, i övrigt verkställt 
 

2. KS § 44 2020-04-15 Beslut att bygga trottoar längs Oxdragarslingan 
för att åstadkomma en anslutning till Oxdragarens förskola och till 
gång- och cykelvägen.   
Kommentar: Planerad till våren 2022. 

 
3. KF § 22 2019-02-28 Beslut att ta fram en markanvändningsplan för 

Habo centrum 
Kommentar: Beslut väntas kunna tas i mars 2022.  

 
4. KS § 38 2021-03-10 Beslut att ta fram en lokalförsörjningsplan för 

kommunens verksamheter för perioden 2022-2030.  
kommentar: Pågår 

 
5. KS § 75 2021-06-02 Beslut att uppdra till tekniska förvaltningen att se 

över möjliga alternativ som främjar trygghet och säkerhet vid 
busskurer samt motverkar skadegörelse. 
Kommentar: Ej påbörjat 
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2 (2) 

 
 
 

6. KS § 94 2021-08-11 Beslut att utveckla Habo kommuns 
platsvarumärke. 
Kommentar: Pågår 

 
7. KS § 118 2021-10-13 Beslut att ta fram en cykelstrategi. 

Kommentar: Pågår 
 
 

 
 

Kommunledningsförvaltningen 
 
 
Frida Wahlund 
Kansli- och kommunikationschef 
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Obj Budget Löpande 2407 Planerat UH 2406 Akut UH 2408
Objekt Inv. proj. 22013 Status
Alléskolan 2416 50 212
(diverse underhåll) 44 Utfört
Måla ut.v 9 Utfört
inv  Installationer: 59 Utfört
Omklädningsrum Ej utfört

Bagaregatans förskola 2421 20 7

UT.v underhåll 19 Utfört
(diverse underhåll) 17 Utfört

Bäckgatan föskola 2411 150 6

Kompressorbyte 93 Utfört
Solkydd 45 Utfört
utv målning 32 Utfört
Tak underhåll Ej utfört
(diverse underhåll) 16 Utfört

Brandstorp förskola 2422 60 2
UH installationer Ej utfört
Byte fönster Ej utfört
(diverse underhåll) 12 Utfört
Takbyte Ej utfört

Bränningeskolan 2302 200 41
(diverse underhåll) 33 Utfört
UH installationer 30 Utfört
Målning och badrum 114 Utfört
Vent och under tak gamla del Ej utfört
4 WC renovering Ej utfört

Bränninge förskola 2419 75 21
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UH utv mark 66 Utfört
INV.UH 24 Utfört
(diverse underhåll) 39 Utfört
Fassad målning Ej utfört

Fagerhult skolan 2304 700 44

Torkskåp   4 st 20 Utfört
Tak byte 500 Utfört
Inv UH o fönster byte 60 Utfört
UH invändig 120 Utfört
(diverse underhåll) 60 Utfört
mark arbete Ej utfört

Fagerhult förskola 2415 20 4
(diverse underhåll) 8 Utfört
Invändig underhåll 23
Furusjö förskola 2416 60 129
(diverse underhåll) 50 Utfört
Ny ventilationsaggregat Utfört
UH invändig 48 Utfört

Gullvivans förskola 2554 50 8
diskmaskin 30 Utfört
köksrenovering Ej utfört
UH inv. 26 Utfört
(diverse underhåll) 17 Utfört

Hagaboda skolan 2321 300 130
Fasad Målning 50 Utfört
Ny blesning  Ej utfört
(diverse underhåll) 23 Utfört
Fläktkåpor 33 Utfört
UH invändig 220 Utfört

Hagen skolan 2301 70 347
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(diverse underhåll) 46 Utfört
ut.v UH 69 Utfört

Kommunhuset 2512 375 110
(diverse underhåll) 80 Utfört
Markiser  söder plan 1-3 80 Utfört
insynsskydd plan 1 20 Utfört
Byte armatur Ekonomi och poletkar 55 Utfört
Fönster kammarsal 138 Utfört
UH invändig 150 Utfört
Fönster byte BUN o SOC Ej utfört
Ny matta entre Ej utfört

Kommunförrådet GS 2681 370 7
Byte Portar,    4 st Ej utfört
UH inv 27 Utfört
Ny armatur Ej utfört
(diverse underhåll) 18 Utfört

Kråkerydskolan 2306 300 231
byta belysning och under tak 44 Utfört
Kök UH 28 Utfört
Fönster målning Ej utfört
(diverse underhåll) 45 Utfört

Kärrs förskola 2412 230 131
Fönsterbyte (Målning o Belysning ) 140 Utfört
UH invändig 28 Utfört
Solkydd 45 Utfört
(diverse underhåll) 27 Utfört

Räddningstjänsten 9031 200
Byte Portar Ej utfört
inv  Installationer: 14 Utfört
Vattendränering 146 Utfört
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Servichus 2553 100 75
Installatoner kyl 300 Utfört
(diverse underhåll) 44 Utfört
UH invändig 87 Utfört

Sjukhem (VC) 2552 120 25
(diverse underhåll) 11 Utfört
Sanering och plastning 119 Utfört

SJ Bostadshus 2677
Rivning Ej utfört

Slätten föskola 2418 100 16
UH utv mark 67 Utfört
(diverse underhåll) 19 Utfört
UH invändig 29 Utfört
Takbehandling Ej utfört

Solhöjdens förskola 2426 30 74
UH installatoner 4 Utfört
(diverse underhåll) 20 Utfört

Tennishallen 2634 300 9
Byte av belysning 275 Utfört
(diverse underhåll) 29 Utfört
UH installatoner 44 Utfört

Vårdcentral 2551 120 174
Fönsterbyte Ej utfört
UH installatoner 140 Utfört
(diverse underhåll) 37 Utfört

Vårdcentrum 2550 750 390
UH installatoner 200 Utfört
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(diverse underhåll) 227 Utfört
Mark arbete 334 Utfört

Äventyrets förskola 2413 20
In.v underhåll 10 Utfört
UH installatoner 20 Utfört
(diverse underhåll) 23 Utfört
Byte belysning Ej utfört

Ringvägen 2706 50 24
Inv . UH 34 Utfört
Sanering Utfört
Diverse underhåll 33
Reningsverket 2683 150 33
In.v underhåll 39 Utfört

Skolagatan 25 A-B 2704 800 28
Tak byte 485 Utfört
Dränering och mark arbete 350 Utfört
Badrum rinovering Ej utfört
IN.V UH 30 Utfört
Diverse underhåll 33
Sporthallen 2633 1200 47
Brand larm belysning 230 Utfört
Omklädningsrum 1 st 477 Utfört
IN.V UH 90 Utfört
(diverse underhåll) 33 Utfört
Ut.v undrhåll 170 Utfört
3 st Omklädningsrum Ej utfört

83 av 106 åtg. Utf.
Gem. Fastighet 905 Akut budget 1588
Vitvaror,  OVK, åtgärder 50 A
Diverse underhåll 189
Byte utomhusarmaturer 300
Lekplatser 75 300
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UH oförutsett 250

UH behov Budget 2021 Löpande UH  Planerat UH Akut UH 2408 Utfall2021

7950 10663 1258 7066 2325 10649

Akut Budget Akut utfall
1588 2325

10000
D

1

7950

10663 10649

UNDERHÅLL 2021
UH behov Budget 2021 Utfall2021

1

1588

2325

AKUT 2021
Akut Budget Akut utfall
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Kommunens övergripande styrdokument/policydokument 
 

 Dokument Upprättad år Paragraf 
1.  Arbetsmiljöpolicy 2018 

Rev. 2019 
KF § 110 
KF § 77 

2.  Arkivreglemente 2021 KF § 63 
3.  Attestreglemente – reglemente för ekonomiska transaktioner 2012 KF § 108 
4.  Bostadsförsörjning, riktlinjer 2021 KF § 27 
5.  Bredbandsstrategi 2016 KF § 110 
6.  Drogpolitiskt program  2019 KF § 20 
7.  Finanspolicy 2016 

Rev 2017 
Rev 2021 

KF § 27 
KF § 67 
KF § 1 

8.  Internationell policy 2016 KF § 46 
9.  Intern kontroll – reglemente och anvisningar 2016 KF § 109 

 
10.  Intraprenader – policy 2007 KF § 108 
11.  IT-Styrdokument för IT i Habo kommun 2019 KS § 178 
12.  IS/IT-policy 2019 KF § 144 
13.  Kemikalieprogram 2021 KF § 80 
14.  Kommunikationspolicy 2017 KF § 101 
15.  Kostpolitiskt program 2011 

Rev 2021 
KF § 3 
KF § 14 

16.  Likabehandlingspolicy 2018 KF § 111 
17.  Miljöprogram 2020 KF § 67 
18.  Näringslivsstrategi  2019 KF § 72 
19.  Pensionspolicy 2003 

Rev. 2019 
KF § 2 
KF § 7 

20.  Policy för uthyrning av kommunala lokaler 2009 
Rev. 2016 

KF § 111 
KF § 106 

21.  Program för digital förnyelse 2019 KF § 144 
22.  Representationspolicy och regler för att undvika mutor och 

korruption 
2018 
Rev 2019 

KF § 6 
KF § 105 

23.  Resepolicy 2014  
24.  Sponsring, policy/riktlinjer 2003 

Rev.2014 
KF § 15 
KS § 116 

25.  Strategi- och handlingsplan för en jämlik hälsa och ett bra liv 2016 
Rev. 2018 

KF § 79 
KF § 92 

26.  Städpolicy 2003 
Rev. 2013 

KF § 77 
KS § 91 

27.  Säkerhetspolicy 2016 KF § 28 
28.  Trygghet och säkerhet (5 delprogram) 2020 KF § 100 
29.  Upphandlingspolicy 2019 KF § 76 
30.  Upphandlingsriktlinjer 2019 KS § 98 
31.  VA-plan 

Vision och strategi 2030  
2011 
2021 

KF § 56 
KF § 33 

32.  Webbpolicy 2009 
Rev. 2014 

KF § 4 
KF § 10 

33.  Översiktsplan 2040 2020 KF § 20 
34.  Framtidsplan Habo tätort 2011 KF § 6 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 7 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
Diarienummer KS21/345 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är en del av kommunens styrsystem för att följa upp 
verksamhet och ekonomi. Varje nämnd/styrelse tar därför årligen fram en 
internkontrollplan som bör innehålla både ekonomiadministrativa och 
verksamhetsspecifika rutiner som särskilt ska följas upp under året som 
kommer. 

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunledningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och räddningstjänsten. 

I internkontrollplan för 2022 har slutredovisning av investeringsprojekt 
över 3 miljoner kronor och redovisningar över vilka investeringar som 
påbörjats, avslutats och vilka som återstår tagits bort eftersom detta ingår i 
bokslutsredovisningen. Ett kontrollmoment om att säkerställa back-upper 
för väsentliga system har lags till. 

_____  
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   Kommunstyrelsen 
 

 
Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
 
Intern kontroll är en del av kommunens styrsystem för att följa upp verksamhet och ekonomi. 
Varje nämnd/styrelse tar årligen fram en intern kontrollplan som bör innehålla både 
ekonomiadministrativa och verksamhetsspecifika rutiner som särskilt ska följas upp under året 
som kommer. Utöver intern kontrollplan är även organisation, budget och uppföljning av mål 
medel för att säkerställa att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett ändamålsenligt, 
säkert och effektivt sätt. Kommunstyrelsen har också att utöver sin egen verksamhet även ett 
kommunövergripande ansvar för att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder 
och förvaltningar. Nämnderna ska löpande följa upp den interna kontrollen och senast i februari 
månad rapportera resultat från uppföljningen till kommunstyrelsen.. Kommunstyrelsen ska med 
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för 
den interna kontrollen. Framöver är ambitionen att den interna kontrollen ska föras in i 
kommunens nya styr- och ledningssystem Hypergene. Det kommer att möjliggöra en ökad 
aktualisering och visualisering av arbetet vilket kommer att vara positivt både för 
kommunstyrelsens kontrollarbete men också utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt mot övriga 
nämnder- och förvaltningar.  
 
Organisation 
Verksamheterna som är organiserade under kommunstyrelsen är kommunledningsförvaltning, 
teknisk förvaltning och räddningstjänst. Kommunledningsförvaltningen och tekniska 
förvaltningen är organiserade i enheter och för varje enhet ansvarar en enhetschef som har 
personal-, budget- och verksamhetsansvar.  
 
Budget 
Kommunstyrelsen anger de politiska prioriteringarna och servicenivån för sin verksamhet 
genom att avsätta resurser och ange vad som ska utföras. Vid budgetarbetet måste hänsyn tas till 
lagar och förordningar som styr verksamheten. Förvaltningsorganisationen ska med 
utgångspunkt från tillgängliga resurser svara för hur de politiska målen uppnås. Budgeten 
innehåller verksamhetsmål som syftar till att staka ut den politiska färdriktningen, ger stöd för 
att resurserna används till rätt saker på ett kostnadseffektivt sätt samt tydliggöra vad resurserna 
räcker till.  
 
Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens slutliga budgetram. Det kan innebära 
förändringar jämfört med förslaget till budget. Med utgångspunkt från den fastställda 
budgetramen görs förslag till internbudget för året som redovisas för kommunstyrelsen. 
Kommundirektören, teknisk chef, räddningschef och respektive enhetschef har budgetansvaret 
för verksamheten. 
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Budgetuppföljning 
God ekonomisk uppföljning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska ramarna. 
Budgetuppföljning görs löpande under året. Kommunstyrelsen gör regelbundet uppföljningar av 
det ekonomiska utfallet i förhållande till budget samt en prognos för årets utfall.  
 
 
Intern kontrollplan för ekonomiadministrativa och verksamhetsspecifika rutiner 

  
Den interna kontrollplanen för 2022 framgår av tabellen nedan. 
 
Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen: 
Kdir Kommundirektör Ks au Kommunstyrelsens arbetsutskott 
EC Ekonomichef Ks Kommunstyrelsen 
TC Teknisk chef Kf Kommunfullmäktige  
FC Fastighetschef  Pu Kommunstyrelsens personalutskott  
GC Gatu/parkchef  
KC Kanslichef 
Adm Administratör 
Ksek Kommunsekreterare 
   
För rutiner markerade med * sker kontrollerna kommunövergripande. 
 
Kommunstyrelsen 
 

 
Ekonomi 
 
Rutin Kontroll- 

moment 
Kontrolla
nsvar 

Gransk-ning  
utförd 

Metod Rapporte
ring till 

Risk- och 
väsentlig- 
hetsbedö-
mning 

Attestrutin Befintlig 
attestförteckning är 
aktuell 

EC  Genomg. av 
attestfört. 

Kdir 6 

Statsbidrag Kontroll av att 
ansökan görs för de  
statsbidrag som är 
lämpliga att söka och 
som kommunen är 
berättigad till. 
 

EC  Komplett Kdir 12 

Ekonomisystemet Kontroll av 
leverantörsregistret  

EC  Komplett Kdir 8 

Upphandling Avtalstrohet EC  Komplett Kdir 12 

Rutin Kontroll- 
moment 

Kontroll-
ansvar 

Gransk-
ning  
utförd 

Metod Rapport-
ering till 

Risk- och 
väsentlig- 
hetsbedö-
mning 

Verkst. av fattade 
beslut 

Kontroll att samtliga 
beslut i Ks au, Pu, Ks 
och Kf verkställts 

KC  Komplett Kdir 6 

Delegation Delegationsordning 
är aktuell och 
återrapportering sker 

KC  Stickprov Kdir 6 
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Finanspolicy Sker finansiering inom 
ramen för beslutad 
finanspolicy 

EC  Komplett Kdir 10 

 
 
Ärendehantering 
 
Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar 
Gransk-
ning  
utförd 

Metod Rapport-
ering till 

Risk- och 
väsentlig- 
hetsbedö-
mning 

Arkivering och 
gallring  

Arkivering och gallring 
sker enligt fastställd 
dokumenthanterings- 
plan 

Ksekr  Stickprov KC 6 

Diariet Uppföljning av ej avslutade 
ärenden 
 

Adm  Komplett KC 6 

Sekretess Användare fått ge 
Sekretesslöfte 
 

Adm  Stickprov KC 10 

Dataskydds- 
förordningen 

Inventering av samtliga 
personuppgiftsförteckningar 

Ksek  Komplett KC 10 

Anslagstavla Kontroll av att protokoll 
anslås och tas ner i tid 

Adm  Stickprov KC 10 

 
 

Verksamhet / Underhåll 

 
Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar 
Gransk- 
ning 
utförd 

Metod Rapport-
ering till 

Risk- och 
väsentlig- 
hetsbedö-
mning 

Fastighetsunder- 
håll 

Uppföljning av 
underhållsplan 

FC  Komplett TC  
8 

Gator (hård- 
gjorda ytor) 

Uppföljning av 
underhållsplan 

GC  Komplett TC 8 

 
 
 
 
Uppföljning 
 
Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar 
Gransk- 
ning 
utförd 

Metod Rapport-
ering till 

Risk- och 
väsentlig- 
hetsbedö-
mning 

Ekonomisk 
uppföljning 

Genomgång av 
aktuell ekonomisk 
situation och prognos 

EC  Analys och 
utvärdering 

Kdir 8 

Kommunens 
styrande 
dokument * 

Uppföljning av att 
kommunens styrande 
dokument är aktuella 

KC  Komplett Kdir  
5 
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Programlicenser 
IT 

Kontroll av program-
varor/ 
programlicenser hos 
förvaltningarna 

IT-chef  Stickprov Kdir 9 

Skydd för IT-
system 

Genomgång av 
tillgängligt 
intrångsskydd, 
publicerade tjänster 
och OS-patchning 

IT-chef  Komplett Kdir 15 

Säkerställa back-
upper för 
väsentliga system 

Uppföljning av 
rapportering från 
back-upsystem. 

IT-chef  Komplett Kdir 10 

Strömförsörjning 
serverrum 

Kontroll och tester att 
reservkraft försörjer 
serverrum vid 
strömavbrott 

IT-chef 
och TC 

 Komplett Kdir 15 

Mediaförbrukning Uppföljning av 
avvikelser i 
mediaförbrukning för 
samtliga 
fastighetsobjekt 
enligt rutin 

FC   Komplett TC 6 

 
 
Personal 
 
Rutin Kontrollmoment Kontroll-

ansvar 
Gransk- 
ning 
utförd 

Metod Rapport-
ering till 

Risk- och 
väsentlig- 
hetsbedö-
mning 

Rehabiliterings-
processen 

Ingående moment 
följs 

HR-chef  Stickprov Kdir 8 

Pensioner* Pensionsinformation 1 
gång/år samt 
individuell 
pensionsrådgivning 
erbjuds 

HR-chef  Komplett Kdir 4 

Systematisk 
arbetsmiljö 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
genomförs inom 
samtliga förvaltningar 

HR-chef  Komplett Kdir 10 

Rekryteringsrutin Rekrytering ska följa 
riktlinje 

HR-chef  Stickprov Kdir 10 

 
 
Jan Sundman 
kommundirektör 

48



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 

Sida 
11 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 8 Internkontrollplaner 2022, övriga nämnder 
Diarienummer KS21/345 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner de nya internkontrollplanerna för 2022 för 
barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, fritids- och 
kulturnämnden, miljönämnden och socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar.  

Vid dagens sammanträde redovisas respektive nämnds internkontrollplan 
för 2022. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 116 Internkontrollplan 2022 
Diarienummer BU21/129 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag till internkontrollplan samt planering för 
verksamhets- och budgetuppföljning för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att barn- och utbildningsnämnden 
ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ska var och en inom sitt område 
se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning 
som gäller för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredsställande sätt. Senast i december varje år ska barn- och 
utbildningsnämnden anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. 
En internkontrollplan har därför tagits fram med ett antal aktiviteter och 
rutiner som utsetts lämpliga att kontrollera med hänsyn till tidigare 
internkontrollplaner och verksamhetens beskaffenhet. 

Kommunfullmäktige i Habo kommun beslutade den 27 oktober 2016 om 
reglemente för internkontroll. Med detta som grund har en plan för barn 
och utbildningsnämndens interna kontroll 2022 utarbetats. Syftet med 
internkontrollen är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa säkerställas 
att följande mål uppnås: 

- en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

- en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Uppföljning av den interna kontrollen sker i samband med barn- och 
utbildningsnämndens sammanträden. Dessutom görs en samlad 
redovisning årsvis 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 
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Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022 

Rutin/process/ 
System 
som ska 
kontrolleras  

Kontroll 
moment  

Kontroll-
ansvar  

Granskning 
utförd  

Kontrollmetod  Rapport- 
ering till 
nämnd  

Risk- 
och 
väsent-
lighets- 
Bedöm
-ning  

 
Skolplikt och rätt 
till utbildning 
 

Skolplikts-
bevakning sker 
enligt gällande 
lagstiftning 
samt interna 
riktlinjer och 
rutiner. 

 
Skolchef 

 1. Folkbokförda 
elever i Habo 
kommun har en 
aktuell 
skolplacering.  
2. Utredning 
vid problematisk 
frånvaro för elever 
finns 

1 gång per 
halvår 

    15 
S=3 
K=5 

Antalet 
barn/elever i 
resp. verksamhet 
följer budget 
 

Antalet 
barn/elever 
i resp. 
verksamhet 
kontrolleras 
mot budget 
 

Förvalt- 
nings-
ekonom 

 Ekonomisk 
månadsrapport och 
barn- och elev-
utveckling 

Varje nämnd 10 
S=2 
K=5 

 

 
Systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete 

Beslutade 
skyddsfrågor 
är åtgärdade 

Biträdande 
Skolchef 

 Utvärdering 
systematisk 
arbetsmiljöplan 

1 gång per år  12 
S=3 
K=4 

 
Delegation 

Delegations-
ordning är  
känd och 
efterföljs 

 
Skolchef 

 Utvärdering med 
berörda delegater  

1 gång per år 12 
S=4 
K=3 

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

Skolchef   Identifiera möjliga 
statsbidrag och 
dokumentera sökta 
bidrag 

1 gång per år  8 
S=2 
K=4 

Driva och stödja 
utvecklingen av 
en attraktiv och 
frisk arbetsplats 

BUF bedriver 
ett aktivt 
utvecklings-
arbete gällande 
attraktiv 
arbetsgivare  
samt arbetar 
för minskad 
sjukfrånvaro 
 

Skolchef  1.  
Personalenkät med 
frågor gällande 
trivsel och 
arbetsmiljö.  
2. 
Uppföljning av 
sjukfrånvaro 

1. 
1 gång per år  
 
 
 
2.  
1 gång per 
halvår 

15 
S= 3 
K=5 
 

     15 
S=3 
K=5 
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Risk- och väsentlighetsbedömning  

Nedanstående diagram ska användas vid bedömningen av vilka processer/rutiner som ska ingå i den interna 
kontrollplanen under perioden. Diagrammet ska användas för att bedöma dels eventuella av 
kommunstyrelsen fastställda obligatoriska granskningsområden och dels de verksamhetsspecifika processer 
och rutiner som finns inom respektive nämnd. 

 

 

”Konsekvenser” innebär graden av påverkan på verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i 
övrigt, om brister i rutinen/processen existerar eller uppstår. ”Sannolikhet” innebär sannolikhetsnivån för att 
brister i processen/rutinen finns eller kommer att uppstå.  

Risk- och väsentlighetsbedömningen görs genom att olika processer/rutiner placeras in i diagrammet ovan. 
Placeringen ger då en indikation på hur urvalet av processer/rutiner till den interna kontrollplanen ska ske. 
En placering i rutan längst ned till vänster ger indikatorn 1 (1*1=1) medan en placering i rutan längst upp till 
höger ger indikatorn 25 (5*5=25). Ju högra värde en process/rutin får, desto mer indikerar detta att 
processen/rutinen bör innefattas i den interna kontrollplanen. 
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2021-11-30   
 

   

     
 

 
Verksamhets- och budgetuppföljning samt viktiga ärenden för barn- och 
utbildningsnämnden 2022 

  
 25 januari  Ekonomisk uppföljning Ekonom 
  Uppföljning kränkningsärenden Skolchef 
    

 22 februari  Aktuell betygsstatistik, åk 6 Bitr skolchef 
   Aktuell betygsstatistik, åk 7-9 Rektor 
   Ekonomisk månadsrapport Ekonom  

Bokslut 2021 Ekonom 
Uppföljning personals sjukfrånvaro Skolchef 

       
 22 mars Uppföljning av familjecentralens verksamhet Enhetschef/Samordnare 

Ekonomisk månadsrapport Ekonom 
 Diskussion om budget 2023 och ram 2024-2025 Ekonom 
 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans  Chef elevhälsa 
 medicinska insats i Habo 2021 
 
26 april Uppföljning av skolnärvaro och skolplikt Barn- och ungdomssamordnare 
  Handläggare grundskola  
  Ekonomisk månadsrapport Ekonom 
 Aktuell kö till förskoleverksamhet Skolchef 
 Uppföljning av Kulturskolans verksamhet Kulturskolechef 
 Styrmodell – ”Mod och innovation” och ”Enkel  Skolchef 
 och tillgänglig service” 
 
24 maj Ekonomisk rapport, tertial 1 Ekonom 
                             Uppföljning medarbetarundersökning Skolchef 
  Systematiskt arbetsmiljöarbete Bitr skolchef 

 Träff med elevråd Presidium 
  ”Elevhälsa skapar vi tillsammans” Rektor Alléskolan 
  
14 juni Uppföljning av sökta statsbidrag Handläggare Gy 
 Redovisning av elev- och föräldraenkät Handläggare Gy 
 Uppföljning av naturskolans verksamhet/NTA Utomhuspedagog/Samordnare 
 Ekonomisk månadsrapport Ekonom 
 Uppföljning och utvärdering särskola Rektor särskola 
  
16 augusti Ekonomisk månadsrapport Ekonom 

Budget 2023 och ram 2024-2025 Ekonom 
 Uppföljning av fritidshemsverksamheten Rektor 
 Styrmodell – ”Attraktiv arbetsgivare” Skolchef 
 
13 september Ekonomisk rapport tertial 2 och delårsbokslut Ekonom 
 Uppföljning av KAA Ungdomscoach 
 Uppföljning av komvux/gymnasieskola Bitr skolchef 
 Aktuell betygsstatistik, åk 6 Bitr skolchef 

Aktuell betygsstatistik, Hagabodaskolan 7-9  Rektor Hagabodaskolan 
  Skolchef 
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18 oktober Utvärdering av systematiskt kvalitetsarbete Skolchef 
  Uppföljning av skolnärvaro och skolplikt Barn- och ungdomssamordnare 

Ekonomisk månadsrapport Ekonom 
Aktuell kö till förskoleverksamhet Skolchef 

  Uppföljning skolskjutsplanering läsåret 22/23 Handläggare grundskola 
Uppföljning personals sjukfrånvaro Skolchef 

 
15 november Besök av fristående förskola Rektor 
 Ekonomisk månadsrapport Ekonom 
 Inför ansvarsprövning Skolchef 
   
20 december Ekonomisk månadsrapport Ekonom 
 Detaljbudget samt bidragsbeslut förskola,  Skolchef 
 fritidshem och grundskola för 2023 
 Intern kontrollplan 2023 Skolchef 
 Uppföljning delegationsordning  Skolchef 
 Ansvarsprövning Skolchef 
 
 

 

54



Sida 
1 

Justeras Expedierats 

 

§ 58 Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 
2022 
Diarienummer FK21/61 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att anta förslaget till intern 
kontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Av kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna ska var och en inom 
sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller 
annan författning som gäller för verksamheten. 
Varje nämnd ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Senast i november varje år ska Fritids- och kulturnämnden därför anta en 
plan för den interna kontrollen under nästkommande år. Planen delges 
därefter kommunstyrelsen. 

Uppföljning av den interna kontrollen sker i samband med fritids- och 
kulturnämndens sammanträden. 
Förvaltningschefen upprättar under första kvartalet en kortfattad rapport 
om genomförd intern kontroll avseende föregående år. 
Rapporten behandlas i nämnden och delges efter godkännande 
kommunstyrelsen. 

Förslaget till kontrollplan för 2022 omfattar följande: 

• Kontroll att beslut fattade av nämnden verkställs. Uppföljning sker 
en gång per år. 

• Genomgång av aktuell ekonomisk situation och prognos. 
Uppföljning vid varje nämndsmöte samt kontroll per tertial. 

• Kontroll av hur föreningar använt beviljat investeringsbidrag. 
Uppföljning sker en gång per år. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-11-16 
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Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2022 
 
Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen: 
FC Förvaltningschef 
EC Enhetschef 
Nsekr Nämndsekreterare 
 
 
För samtliga kontrollområden nedan sker utöver rapport till förvaltningschef även rapport till 
nämnden. 
 
Fritids- och kulturnämnden 
 
Rutin    Kontrollmoment

                     
Ansv.  Metod   Uppföljn. Till Genomfört 

Ja/nej 
Verkst. av fattade 
beslut 

Fattade beslut 
verkställs 

N sekr Komplett 1 gång/år FC  

 
Ekonomi 
 
Rutin    Kontrollmoment Ansv.  Metod   Uppföljn. Till Genomfört 

Ja/nej 
Ekonomisk 
uppföljning 

Budget  
(Genomgång av 
aktuell ekonomisk 
situation och 
prognos) 

EC/ 
FC 
 

Komplett Månadsvis 
samt 
Kontroll per 
tertial 

FC 
 
 

 
 

 
Verksamhet 
 
Rutin Kontrollmoment Ansv. Metod Uppföljn. Till Genomfört 

Ja/nej 
Uppföljning av 
utbetalda 
investeringsbidrag 
till föreningar 

Kontroll av hur 
föreningarna 
använt beviljat 
investeringsbidrag 

FC 
Nsekr 

Komplett 1 gång/år FC  
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 Dnr M-2021-939 
 
 

§ 58  Internkontrollplan 2022 
 

 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att anta förslaget till internkontrollplan för 
miljönämndens verksamhet för år 2022. 
 
 
Beskrivning av ärendet  
Nämnden ansvarar för den interna kontrollen inom sitt  
verksamhetsområde och skall se till att interna kontrollen utförs  
enligt antaget Reglemente för Internkontroll och Anvisning för  
genomförande av Internkontroll (KF § 109/2016).  
 
Nämnden antar varje år en plan för hur arbetet med den interna  
kontrollen skall bedrivas. Grund för urval av kontrollmoment är en  
risk och väsentlighetsbedömning av utvalda aktiviteter och rutiner  
inom nämndens verksamhetsområde.  
 
Rapportering sker av kontrollansvarig till miljöchef och  
internkontrollplanen följs upp och redovisas till nämnd i samband med  
bokslut och verksamhetsberättelse.  
 
Inför 2022 har förvaltningen identifierat 8 olika aktiveter/rutiner  
fördelade på Ekonomi, Verksamhet och Ärendehantering och Nämnd.  
 
 
 
 
Beslutet skicks till: 
Revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner 
Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner  
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Datum 

2021-12-09 
Dnr 

2021-939 
Sida 

1 (4) 

 

POSTADRESS 

Box 212 

566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 

Jönköpingsvägen 19, 

Habo 

INTERNETADRESS 

www.habokommun.se 

www.mullsjo.se 

TELEFON 

036-442 80 00 (vx) 

 

E-POST 

miljo@habokommun.se 

 

 

 Miljönämnden i 

 Habo och Mullsjö kommuner  

 
 
 
Internkontrollplan för miljönämndens verksamhet 2022 
 

Kommunallagen tydliggör nämnders och styrelsers ansvar för den interna kontrollen. 

Lagen fördelar ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamheter på 

kommunstyrelsen, nämnderna och revisorerna. Nämnden ansvarar för den interna 

kontrollen inom sitt verksamhetsområde och skall se till att interna kontrollen utförs 

enligt antaget Reglemente för Internkontroll och  Anvisning för genomförande av 

Internkontroll ( KF § 109/2016)  

 

Syfte 

Syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av kommunfullmäktige och 

miljönämnden fastställda målen uppnås och att de med rimlig grad uppnås utifrån: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

 

Internkontroll utgör ett verktyg för att följa upp olika verksamheter av stor betydelse för 

såväl den politiska som den administrativa ledningen.  

 

Definition 

Det finns flera sätta att definiera och beskriva internkontroll. Internkontroll kan ses som 

organisationens metod för att utvärdera verksamheten utifrån ekonomi, kvalitet och 

prestation. God internkontroll innebär att visa resultat i ett helhetsperspektiv. 

Internkontroll kan därför ses som ett bredare begrepp än kvalitetssäkring.   

Den interna kontrollen ska vara en integrerad del i styrning och uppföljning av den egna 

verksamheten.  

  

Risk- och väsentlighetsbedömning 

För att bedöma vilka processer/rutiner som skall ingå i kontrollplanen görs en 

riskbedömning där man identifierar risker samt värderar sannolikheten för att de kan 

uppkomna och vilka konsekvenser de kan orsaka. Riskbedömning görs genom ett 

diagram med 5 gradig skala där man genom en indikator anger graden av risk utifrån 

Konsekvenser och sannolikhet.  

 

Utöver riskbedömningen så skall bl a kontrollkostnad för kontrollen vägas in och hur 

lång period fram som riskbedömningen avser men också  hur ofta en viss typ av fel kan 

uppstå inom en bedömd period.  
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Jönköpingsvägen 19, 
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E-POST 
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Genomförande 

I internkontrollplan för Miljönämnden 2022 får efter riskbedömningen exempelvis 

handläggningstid indikator 16 vilket innebär att förvaltningen identifierat att 

handläggningstidens påverkan på verksamhetens kvalitet, kostnad och förtroende mm får 

stora konsekvenser (värde 4). Om handläggningstid inte följs och att sannolikheten att 

det uppstår och eller komma att uppstå är stor (värde 4) ger det resultatet 16 (4x4=16). 

Ett högt värde är en indikator på att rutinen/processen skall vara med i 

internkontrollplanen.  

 

Inom förvaltningen utses en kontrollansvarig för respektive identifierat kontrollmoment. 

Sedan bestäms metod och frekvens och hur och till vem rapporteringen skall ske.  

 

Inom miljönämndens verksamhet har förvaltningen inför 2022 identifierat 8 olika 

aktiveter/rutiner fördelade på Ekonomi, Verksamhet och Ärendehantering och Nämnd.  

Samtliga kontrollmoment är samma som föregående år men förvaltningen har ansett att 

de är viktiga för b l a kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad verksamhet.  

 

Uppföljning 

Rapportering sker av kontrollansvarig till miljöchef och internkontrollplanen följs upp  

och redovisas till nämnd i samband med halvårsbokslut, bokslut och 

verksamhetsberättelse.   

 

Upptäcks eventuella brister så skall man kontrollera om det finns en dokumenterad rutin, 

om rutinen fungerar eller om den behöver utvecklas. Bristerna skall omedelbart 

rapporteras till miljöchef.  

 

Effektiviseringsförslag 

Kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer har tagits fram för Miljönämndens verksamhet 

genom Habo kommuns styrmodell. Miljönämnden föreslår en sammanslagning av 

internkontrollen och de kritiska kvalitetsfaktorerna/indikatorerna inför kommande 

verksamhetsår. 
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Datum 

2021-12-09 
Dnr 

2021-939 
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POSTADRESS 

Box 212 

566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 

Jönköpingsvägen 19, 

Habo 

INTERNETADRESS 

www.habokommun.se 

www.mullsjo.se 

TELEFON 

036-442 80 00 (vx) 

 

E-POST 

miljo@habokommun.se 

 

 
 

Internkontrollplan för miljönämnden 2022 
 

 

RUTIN/PROCESS/ 
SYSTEM 

KONTROLLMOMENT 
KONTROLL-
ANSVAR 

GRAN-
SKNING 
UTFÖRD 

KONTROLLMETOD 
RAPPORTERING 
TILL 

RISK- OCH 
VÄSENTLIGHETS
BEDÖMNING: 
 
S      K    SUMMA 

Ekonomi 

 
Att alla beslutade årsavgifter är 
fakturerade senast 28:e februari. 
 

EJU  
Fakturerad andel 28 februari 
2022. 

ALU 
 

2 
 

4 

 
 

8 

Ekonomi 
Alla beslutade timavgifter är 
debiterade efter avslutat ärende. 
 

EJU  
Löpande bevakning av 
avslutade ärenden. 

ALU 2 3 

 
 

6 

Verksamhet och 
ärendehantering 

Kontrollera handläggningstiden. LSW/vakant  

 
Månadsuppföljning av 
utvalda kompletta ärenden 
enligt ny mätmetod. 

 

ALU 3 4 

 

12 

Verksamhet och 
ärendehantering 

Att tillsynsplanerna för objekt för 
miljö, livs och hälsa uppfylls. 

ALU  
Inför T2 och vid årets slut 
kontrolleras samtliga 
tillsynsplaner. 

ALU 3 4 

 
 

 
12 

 
 
 
 
 

60



2019-1072-2 Sida 

4 (4) 

 

POSTADRESS 

Box 212 

566 24 HABO 
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www.habokommun.se 

www.mullsjo.se 

TELEFON 

036-442 80 00 (vx) 

 

E-POST 

miljo@habokommun.se 

 

 

RUTIN/PROCESS/ 
SYSTEM 

KONTROLLMOMENT 
KONTROLL-
ANSVAR 

GRAN-
SKNING 
UTFÖRD 

KONTROLLMETOD 
RAPPORTERING 
TILL 

RISK- OCH 
VÄSENTLIGHETS
BEDÖMNING: 

 
S      K      SUMMA 

Verksamhet och 
ärendehantering 

Att tidsredovisning sker. EJU/Vakant  

Tidsredovisning från samtliga 
arbetstagare kontrolleras 
månadsvis enligt ny 
inrapporteringsmetod. 

ALU 

 

4 3 

 

12 

Verksamhet och 
ärendehantering 

Att webbsidan är aktuell och 
informationen är skriven på ett 
enkelt sätt. 

EJU  
Kontrollera att webbplatsen 
är uppdaterad, 2 gånger per 
år. 

ALU 2 4 8 

Verksamhet och 
ärendehantering 

Att ärenden som är klara avslutas. LSW/Vakant  
Uppföljning övergripande 
månadsvis samt med 
handläggarna halvårsvis. 

ALU 4 4 16 

Miljönämnden  
Att delegationsbeslut redovisas 
regelbundet för nämnden. 

EJU  
Genomgång av samtliga 
beslut per månad. 

ALU 1 4 

 
 

4 
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§ 76 Internkontroll 2022 
Diarienummer SN21/151 

Beslut 
Förvaltningens förslag på internkontrollplan 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Internkontrollen syftar till att säkerställa: 

• Att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

• En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns 
en god intern kon-troll. Varje nämnd har en skyldighet att styra och följa 
upp den interna kontrollen inom nämndens verksamhetsområden. 

Förslag på internkontroll 

Förvaltningen föreslår att 2022 års internkontroll innebär kontroll av 
dokumentation som sker i utförarverksamheter där brukare beviljats 
bistånd enligt SoL eller LSS samt hälso- och sjukvårdsdokumentation. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
Chefer inom socialförvaltningen 
 
 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 
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Byggnadsnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

Sida 
20 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 7 Internkontrollplan 2022 
Diarienummer BN 2022-2 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att 

 godkänna förslag till internkontrollplan för 2022. 

Beskrivning av ärende  
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. I intern-

kontrollplanen fastställs vilka moment i verksamheten som ska kontrolleras 

särskilt under året samt tydliggör vem som är ansvarig för att kontrollerna 

sker. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beslutet delges 
- 

Beslutet kungörs/meddelas 
- 

Bilaga till beslut 
Internkontrollplan 2022 

Fastställda handlingar 
- 

Kopia till 
- 
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Internkontrollplan 2022: Byggnadsnämnden BN 2022-2 

Nedanstående förkortningar används i internkontrollplanen: 
 
BC Bygglovschef 
PE Plan & Exploateringschef  
ADM  Administratör/Handläggare 
BN                  Byggnadsnämnden 
 
 

Punkt Rutin/Process/System Kontrollmoment Kontroll- 
ansvar 

Granskning  
utförd 

Kontrollmetod Rappor-
tering till: 

Risk- och 
väsentlighets-
bedömning 

1. Anmälan/Lovbeslut 
som inte påbörjats inom 
två år 

Uppföljning av 
lovärenden som inte 
fått startbesked 

ADM målgrupp Genomgång av utskrift från 
ärendehanteringssystemen, 
januari och augusti  
 

BC 5 

2. Anmälan/Lovärenden 
som har upphört att 
gälla (inte slutförts 
inom fem år) 

Uppföljning av 
lovärenden som 
upphört att gälla  

ADM målgrupp Genomgång av utskrift från 
ärendehanteringssystemen, 
januari och augusti  

BC 5 

3. Delegationsbeslut Delegationsbeslut 
redovisas regelbundet 
för nämnden 
 

ADM verksamhet Redovisning löpande (vid varje 
nämndmöte) 
 

BN 1 

4. Delegationsordning Delegationsordningen 
revideras vid behov 
(exempelvis vid ny 
lagstiftning, ny 
personal) 
 

BC 
PE 

verksamhet Komplett kontroll, januari och 
augusti 

BN 5 
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5. Diarieföring inklusive 
arkivering och gallring  

Diarieföring inklusive 
arkivering och 
gallring sker enligt 
fastställd 
dokumenthanterings-
plan 

ADM verksamhet Stickprov januari och augusti á 
4 ärenden (avslutade ärenden). 
Ett planärende, två lov-
/anmälningsärenden samt ett 
trafikärende ska kontrolleras.  
Handlingar som kontrolleras: 
Beslut inklusive fastställda 
handlingar  
 

BC 
PE 

1 

6. Handläggningstid för 
planärenden 
(planbesked) 

Kontroll att 
planbesked behandlas 
(beslut) inom fyra 
månader från 
ankomstdatum 
 

ADM verksamhet Genomgång av utskrift från 
ärendehanteringssystemen, 
varannan månad 

PE 5 
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Risk- och väsentlighetsbedömning 

Nedanstående diagram ska användas vid bedömningen av vilka processer/rutiner som ska ingå i den interna kontrollplanen under perioden. Diagrammet 
ska användas för att bedöma dels eventuella av kommunstyrelsen fastställda obligatoriska granskningsområden och dels de verksamhetsspecifika processer 
och rutiner som finns inom respektive nämnd. 

 

”Konsekvenser” innebär graden av påverkan på verksamhetens kvalitet, kostnad, förtroende eller resurser i övrigt, om brister i rutinen/processen existerar 
eller uppstår. ”Sannolikhet” innebär sannolikhetsnivån för att brister i processen/rutinen finns eller kommer att uppstå. 

Risk- och väsentlighetsbedömningen görs genom att olika processer/rutiner placeras in i diagrammet ovan. Placeringen ger då en indikation på hur urvalet 
av processer/rutiner till den interna kontrollplanen ska ske. En placering i rutan längst ned till vänster ger indikatorn 1 (1*1=1) medan en placering i rutan 
längst upp till höger ger indikatorn 25 (5*5=25). Ju högre värde en process/rutin får, desto mer indikerar detta att processen/rutinen bör innefattas i den 
interna kontrollplanen. 

Utöver detta ska nedanstående faktorer vägas in i bedömningen: 

• Kontrollkostnaden måste vägas mot konsekvenserna av brister i en process/rutin. 

• Ju bättre en process/rutin fungerar, desto färre kontroller behövs. 

• Hur lång period framöver risk- och väsentlighetsbedömningen avser. 

• Frekvensen, dvs. hur ofta en viss typ av fel kan uppstå inom bedömd period 
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Punkt Rutin/Process/System Kontrollmoment Risk- och väsentlighets-
bedömning 

1. Anmälan/Lovbeslut som inte påbörjats inom två år Uppföljning av lovärenden som inte fått 
startbesked 

Liten/osannolik sannolikhet, 
stora/allvarliga konsekvenser 1x5 
 

2. Anmälan/Lovärenden som har upphört att gälla (inte 
slutförts inom fem år) 

Uppföljning av lovärenden som upphört 
att gälla  

Liten/osannolik sannolikhet, 
stora/allvarliga konsekvenser 1x5 
 

3. Delegationsbeslut Delegationsbeslut redovisas regelbundet 
för nämnden 

Liten/osannolik sannolikhet, 
små/försumbara konsekvenser 1x1 
 

4. Delegationsordning Delegationsordningen revideras vid 
behov (exempelvis vid ny lagstiftning, 
ny personal) 

Liten/osannolik sannolikhet, 
stora/allvarliga konsekvenser 1x5 
 

5. Diarieföring inklusive arkivering och gallring  Diarieföring inklusive arkivering och 
gallring sker enligt fastställd 
dokumenthanterings-plan 

Liten/osannolik sannolikhet, 
små/försumbara konsekvenser 1x1 
 

9. Handläggningstid för planärenden (planbesked) Kontroll att planbesked behandlas 
(beslut) inom fyra månader från 
ankomstdatum 

Liten/osannolik sannolikhet, 
stora/allvarliga konsekvenser 1x5 
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Anmälningsärenden 

 
 
Till kommunstyrelsen 2022-02-09 
 

 
1. Konsumentrådgivningen, Jönköpings kommun: Verksamhetsrapport 2021 

 
---  
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Sammanfattning 
 

Konsumentrådgivningen ger råd kring konsumenträtt, är behjälplig i 

reklamationer, ger råd om avtal samt sprider allmän konsumentinformation. 

Verksamheten är till för invånare i Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds 

kommuner.  

Under större delen av året har det varit hemarbete på grund av Coronapandemin 

vilket har begränsat utåtriktade insatser och försvårat för personliga möten. I 

huvudsak har verksamheten trots detta fungerat väl. 

Totalt har 1170 ärenden registrerats under 2021 vilket är 70 färre ärenden jämfört 

med 2020. 94 procent av alla ärenden är efterköpsfrågor/ klagomål. De flesta 

klagomål berör hantverkartjänster, begagnade fordon och inköp till hem och 

hushåll. Majoriteten av klagomålen avser fel i vara eller tjänst, missnöje med 

avtalsvillkor och försenade leveranser (dröjsmål). 103 ärenden skedde via ombud 

vilket motsvarar knappt 9 procent av alla ärenden. Frågor med koppling till 

Coronapandemin har minskat betydligt, från 185 år 2020 till 36 frågor. 

 

De senaste åren har noterats hur mycket konsumenter sparat, eller sluppit betala 

genom vårt stöd. Beloppen noteras som Räddade Pengar. Årets räddade 

konsumentpengar uppgick till 1 164 000 kr. Noteringarna gäller i de ärenden då 

det har skett en återkoppling vilket uppskattningsvis är i 10 procent av ärendena. 

Utåtriktat insatser har skett vid 93 tillfällen genom föreläsningar, mediakontakter 

och information i social media. Särskilt kan lyftas att vi medverkat vid flera 

insatser i de områden som bedöms vara utanförskapsområden i Jönköping.  

Vi har medverkat i konsumentprogrammet Plånboken i Sveriges Radio P1 vid fem 

tillfällen.  

Sveriges Konsumenter rankade våra kommuner högt bland årets 

konsumentkommuner. Högsta poäng är 84. Bäst placerad av våra kommuner blev 

Vaggeryd med 79 p. Jönköping fick 76 p, Mullsjö 74 p och Habo 71 p. Alla 

kommuner utom Mullsjö sänkte sina resultat i årets undersökning.  

För att förebygga överskuldsättning samverkar konsumentrådgivningen med 

budget -och skuldrådgivningen (BUS) i alla fyra kommuner. Under året har hållit 

sju digitala möten med Bus i Jönköping då vi utbytt kunskap och erfarenheter. 

 

Januari 2022 

Annika Wilow Sundh och Malin Brandt Smedberg 

Konsumentrådgivare  

70



3 

 

1. Om konsumentrådgivningen 

Konsumentrådgivningens uppdrag är att stödja kommuninvånare i deras roll som 

konsumenter. Det innebär att 

- ge råd i konsumenträtt 

- avtalsgranska, medla och vara behjälplig i reklamationsärenden 

- ge råd inför köp samt  

- sprida allmän konsumentinformation   

 

Verksamheten riktar sig till invånare bosatta i Jönköping, Habo, Mullsjö och 

Vaggeryds kommuner, tillsammans ca 177 000 invånare. Verksamheten 

bemannades med 2,0 tjänst fram till 31 augusti, därefter med 1,5 tjänst. 

Kostnaderna för 1,5 tjänst delas mellan kommunerna i ett samverkansavtal. 

Överskjutande del finansieras enbart av Jönköpings kommun.  

Verksamheten sorterar politiskt under Jönköpings kommuns kommunstyrelse och 

tillhör förvaltningen Stadskontoret. Fram till 31 augusti låg verksamheten under 

Administration- och utvecklings avdelningen för att den 1 september flytta till 

Analys- och hållbarhetsavdelningen. Verksamheten är sedan juni 2019 lokaliserad 

i Kasernen på A6- området.  

Konsumentrådgivarna nås via telefon, e-mail eller personliga besök.  

Den fasta telefontiden omfattade fram till 31 maj 12 timmar per vecka 

(dubbelbemanning), från den 1 juni med 10 timmar per vecka (dubbelbemanning 

6 timmar). Mail besvaras oftast samma dag, besök bokas i förväg. 

Verksamheten dokumenteras med Konsumentverkets statistikprogram, 

Konstat. Denna rapport redovisar statistik över ärenden år 2021. Motsvarande 

statistik året före och ibland även året dessförinnan anges i parentes. 

 

 

 
Figur 1 Visar hur konsumentrådgivningen fungerar som ett filter och minskar antalet konsumenter som 

hamnar i skuldfällan och behöver söka hjälp hos budget- och skuldrådgivningen. 
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2. Mål 2021 
 
Vision 
Vi ska vara en verksamhet med hög kompetens, god tillgänglighet och bred 

service. Invånare i Jönköpings kommun ska känna hög tilltro till 

Konsumentrådgivningen. Verksamheten ska genomsyras av engagemang, 

utveckling och vilja till förbättring. Konsumentrådgivningen ska sträva efter 

samverkan med andra aktörer och dela kunskap. Alla kommuninvånare ska känna 

till Konsumentrådgivningen Jönköpings kommun. 

 
Verksamhetsmål 

Vi ska ha en hög tillgänglighet. Rådgivningen ska kunna nås via telefon 10 h per 

vecka och en strävan är att mail besvaras inom ett arbetsdygn. Möjlighet ska 

erbjudas att boka in besök hos verksamheten. Utåtriktat arbete ska ske med ett 

brett utbud av insatser och kanaler. Insatserna riktas mot alla grupper. Vi försöker 

att nå minst 100 utåtriktade insatser per år. 

 

Mål för den dagliga verksamheten 

Konsumentrådgivningen ska verka för en bra service genom att 

 Ge konsumenten tid 

 Omvärldsbevaka 

 Ha regelbunden kompentensutveckling 

 Ha kollegialt samråd 

 Statistikföring ska ske noggrant  

 

Konsumentrådgivningen ska vara ett gott exempel på bra kommunal service 

och erbjuda bättre nytta genom en lokal närvaro. 

 

3. Ärendestatistik 
 
Totalt har 1 170 (1 240 )1 nya ärenden registrerats under året. Det totala antalet 

kontakttillfällen uppgick till 1 920 (2 016). I 23 % av ärendena återkom 

konsumenter för mer rådgivning. Antalet kontakter per ärende varierar stort, som 

mest registrerades 21 kontakttillfällen i ett och samma ärende. I genomsnitt har 

det tagits 1,6 (1,6) kontakter per ärende.  

94 % (95 %) av ärendena är efterköpsfrågor/klagomål. Personliga besök utgör  

2,7 % (6,7 %), (10,9 %) (18,4 %)2 av alla kontakttillfällen. Besöken har minskat 

sedan flytten till Kasernen år 2019. Coronapandemin har starkt påverkat 

                                                      
1 Motsvarande uppgift 2020, parentes 1 
2 Motsvarande uppgift 2020, 2019 och 2018 
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tillgängligheten eftersom vi bedrivit hemarbete hela året fram till oktober och 

därefter 2 dagar per vecka.  

Kontaktsätt vid 1:a kontakt 
Första kontakttillfälle sker främst via telefon 79 % (80 %) men en förskjutning 

märks mot något fler första kontakter via e-post 20 % (17 %). Året har dock varit 

speciellt eftersom vi inte har befunnit oss på plats och många har fått vända i 

receptionen. 

Typ av fråga  

54 % av klagomålen gäller köp av en tjänst. Majoriteten av klagomålen avser fel, 

missnöje med avtalsvillkor och uteblivna eller försenade leveranser.  

De vanligaste klagomålen  

Hantverkartjänster och bilköp brukar ligga i topp i hela landet och gör så även i år. 

Däremot skiljer sig resultatet något i Jönköping då ”hem och inredning” gått förbi 

telekomtjänster bland tre i topp. Hur det ser ut i övriga landet är ännu inte 

presenterat. Vår förklaring är att konsumenter i högre grad har haft pengar över 

till att handla möbler och inredning istället för andra sällan-köp. 

- Bostad 18,2 % (vanligast hantverkartjänster) 

- Fordon 18 % (vanligast köp av begagnad bil) 

- Hem och inredning 9,6 % (vanligast möbler) 

 
Klagomål sorterad efter försäljningsmetod 
Butiksinköp är den vanligaste försäljningsmetoden med 42 %. Klagomål efter e-

handel uppgick till 26 %, vilket är mindre än året innan (31 %), trots den 

omskrivna uppgång av e-handel som varit under Coronatiden. En förklaring kan 

vara, minskade klagomålsärenden av resor och transporter. Årets vanligaste 

ärenden, hantverkartjänster och bilköp, sker nästan aldrig genom e-handel. 

Klagomålen efter telefonförsäljning ligger inom samma nivå som året innan med 

7,7 % (7,1 %)  

 

 

Dropshiping 
Ett problem som blivit allt vanligare är dropshiping. Med det menas att ett e-

handelsföretag har en säljsida som ger intryck av att vara svensk. Men företaget 

har ingen butik eller något eget lager utan förmedlar i själva verket beställningar 

från en producent eller leverantör i Asien, ofta Kina. Det svenska företaget har 

ingen beredskap eller logistik för att hantera kundernas ångerrätt eller 

reklamationer, utan förutsätter att detta sköts mellan kunden och företaget i Asien. 

Systemet sätter konsumenträtten ur spel och upplevs oseriöst.  
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Rådgivning, medling, tvistelösning 

Konsumentrådgivarna ger stöd genom råd, medling, tvistelösning och är 

behjälplig vid anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).  

Vi har varit behjälpliga med 27 (35) ARN-anmälningar. Antalet ärenden där vi 

har hänvisat till ARN är 66 (115), en tydlig nedgång jämfört med 2020.  Orsaken 

är färre Corona-relaterade klagomål där rättsläget förra året ofta var oklart.  

Vi har granskat hur många ärenden som totalt har inkommit till ARN från våra 

fyra kommuner under året. Totalt var det 215 (363) anmälningar, vilket är en 

minskning jämfört med 2020, men en normalisering om man jämför med år 2019 

då antalet anmälningar låg på 205. Konsumenten fick helt eller delvis rätt i 40  % 

av de ärenden som hunnit beslutas under året. I vår granskning noterades att så 

många som 25 % av allmänhetens anmälningar avvisats. Oftast på grund av att 

begärda kompletteringar inte inkommit (36 %), men även för att yrkat belopp 

understeg ARN:s värdegräns, att anmälan inkommit för sent, det inte var en 

konsumenttvist eller för att ärendet inte var lämpat för nämndens prövning. I de 

ärenden där vi är behjälpliga kan vi bidra till att anmälan ryms inom ARN:s 

behörighet, är mer komplett och saklig och på så vis minskas risken för avvisning. 

 

Räddade Pengar  
Vi noterar hur mycket konsumenter sparat, eller sluppit betala, på grund av stödet 

från konsumentrådgivningen. Det gäller enbart ärenden där återkoppling har 

lämnats och där vårt stöd har varit viktigt. Återkopplingen uppskattas ske i ca 

10 % av alla ärenden. Beloppet noteras i tabellen ”Räddade Pengar”. Dessa 

ärenden är mer omfattande än andra. Resultatet vid årets slut sammanräknades till 

1 164 000 kr. Genomsnittliga antalet kontakttillfällen uppgick till 6,25 per ärende 

vilket tyder på att ärendena krävt mer insats än motsvarande ärenden tidigare år. 

Räddade Pengar är ingen absolut sanning, men ger en fingervisning om nyttan 

med verksamheten. 

 

 

Könsfördelning 
49,2 % (49 %) av kontakterna är män och 48 % kvinnor (47,6 %), resten är inte 

könsbestämda. Det kan vara för att ärendet ägs av en grupp eller av ett par, eller så 

kan kontakten ha varit anonym. De flesta statistikområden har en jämn 

könsfördelning men inom några syns tydliga könsskillnader; män dominerar vid 

köp av fordon och reparationer, kvinnor har oftare klagomål på köp av 

hälsotjänster och av personliga varor (kläder, smink mm). 

 2021 2020 2019 

Räddade Pengar 1.164.000 kr  1.321.000 kr 1.278.100 kr 

Antal kontakttillfällen 68 74 101 

Genomsnittligt antal kontakttillfällen 6,25 5,1 3,5 

74



7 

 

Den nationella upplysningstjänsten Hallå Konsument 
2015 inrättades Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå Konsument som ger 

enklare råd till konsumenter via telefon, webb och chatt. Tjänsten är tänkt att vara 

en första kontakt för konsumenter. Ärenden som bedöms behöva mer stöd 

hänvisas till den kommunala konsumentrådgivningen, som fall då konsumenten 

har svårt att göra sig förstådd, det behövs genomgång av avtal och handlingar, 

eller att konsumenten behöver hjälp med att göra en anmälan till ARN. En 

konsekvens av Hallå Konsument är att allt fler kommuner väljer att lägga ned sin 

konsumentrådgivning. Idag erbjuds konsumentrådgivning i 2 av 3 kommuner i 

landet.  Tidigare har Konsumentverket fört statistik över hur många som kontaktat 

den nationella upplysningen från respektive kommun. Vi kunde då konstatera att 

en stor andel av de som kontaktade Hallå Konsument från våra kommuner ofta 

hänvisades tillbaka till kommunens verksamhet. År 2020 gällde: Av de som 

kontaktat Hallå Konsument från våra fyra kommuner har 39 % (42 %) 

rekommenderats att vända sig till konsumentrådgivningen i Jönköping för mer 

stöd. Statistiken var inte tillgänglig under 2021. Vi tror dock att uppgiften står sig 

och bekräftar att vår insats är viktig eftersom den nationella upplysningstjänsten 

är begränsad och människor, ofta svaga konsumenter, behöver mer hjälp.  

 

4. Samverkansavtal och ärendenas fördelning  
 

Samverkan med Habo, Mullsjö och Vaggeryd sker enligt avtal med Jönköpings 

kommun som huvudman. Kostnaderna för 1,5 tjänst delas proportionerligt mellan 

de fyra kommunerna efter invånarantal, 176 800 invånare.  

Av inkomna ärenden fördelar sig kontakterna enligt tabellen nedan. Jönköping har 

en större andel ärenden än sin invånarandel. En förklaring kan vara att vi oftare 

rör oss i nätverk i Jönköping och blir mer kända här. 

 

Fram till 31 augusti bemannades verksamheten med 2,0 tjänst. På grund av behov 

av förstärkning inför kommande valår har och kommer 0,5 tjänst att behöva 

disponeras av kommunkansliet.  

 

 

Kommun (fördelning invånare) 2021 2020 2019 2018 
Habo (7 %) 5 4 5 3 
Jönköping (81 %) 85 85,5 87 88 
Mullsjö (4 %) 4 3,5 3,5 4 

Vaggeryd (8 %) 6 7 4,5 5 
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5. Utåtriktade informationsinsatser 
 

Ur verksamhetsplanen för 2021:  

Marknadsföringsinsatser / Utåtriktade insatser 

 Hålla föreläsningar 

 Göra oss kända och nätverka med andra aktörer 

 Medverka i media 

 Uppsöka viktiga vidareförmedlare 

 Vara en del av insatser för det hållbara samhället och de Globala målen 

 

Nätverkande / Samarbete med andra aktörer, främst 

 Skolor i kommunen 

 Energi och klimatrådgivarna 

 Budget och skuldrådgivarna 

 Strategerna  

 Överförmyndarna 

 Bibliotek 

 Aktörer för olika insatser inom integration 

 Äldreomsorgen 

 Länsstyrelsen – Klimatrådet 

 Pensionärsorganisationer 

 Funktionshinder organisationer  

 Andra aktörer i Civilsamhället 

 

Prioriterade målgrupper 

 Konsumenter med språkliga hinder 

 Konsumenter med svag ekonomi 

 Äldre konsumenter 

 

Utåtriktade informationsinsatser har begränsats på grund av hemarbete och 

Corona pandemins restriktioner mot större möten. Några föreläsningar skedde 

digitalt under våren. Föreläsningar på plats tog fart under hösten och skedde mot 

trygghetsboenden, gymnasieskolor, folkhögskolor och grupper inom 

arbetsmarknadsåtgärder på AMA. Följande aktivitet har genomförts: 

 

 Föreläsning i Vaggeryd – gymnasieelever 

 Föreläsning på Per Brahegymnasiet, två tillfällen 

 Föreläst för Hälsoguider, ett av Delmos-projekten 

 Föreläst på jobbsökarkurser på AMA, fyra tillfällen 

 Föreläst på trygghetsboenden, två tillfällen 
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 Närvarat vid kommunens aktivitet Sommarkraft på Öxnehaga och 

Österängen 

 Närvarat vid kommunens tillfälliga medborgarkontor i Råslätt, Öxnehaga 

och Österängen (Delmos) 

 Deltagit i fem inslag i konsumentprogrammet Plånboken i Sveriges Radio 

 Med Energi- och klimatrådgivarna arrangerat föreläsningen Portionen 

under 10:an 

 Med Energi- och klimatrådgivarna, Fairtrade City och Sisu Småland 

arrangerat föreläsning om klimatsmart konsumtion med Heidi Andersson 

Ferry 

 Medverkat på Öppet hus i Kommunhuset i Habo 

 Deltagit i möten med Civilsamhället  

 Deltagit i möten med Klimatrådet 

 

 

 
Tabell från Konstat 
 
Kanal/Sammanhang 2021 2020 2019 2018 

 Antal Antal Antal Antal 

Flera olika medier  1  1 
Föreläsningar 13 18 29 25 
Kommunens webbplats     
Mässa/Utställning 3  2 1 
Möte/Träff 2   3 
Radio 6 5 4 3 

Sociala medier 59 78 52 53 
Studiebesök     
Tidning 2 4 4 3 
TV 3 1 1 1 
Utskick 3 7 6 3 
Övrigt 2   1 

Totalt 93 114   98 94 

 

 

6. Coronapandemins effekter 

 

De restriktioner som blev en följd av pandemins utbrott i mars 2020 har haft stora 

konsekvenser för konsumenter, särskilt inom områdena resor och nöjen. Flyg 

ställdes in, hotell avbokades och evenemang flyttades fram. 2020 hade nästan var 

5:e ärende på konsumentrådgivningen en koppling till Corona. Under 2021 kunde 

märkas en tydlig nedgång av pandemirelaterade frågor. Endast 36 ärenden berörde 

köp som påverkats av pandemin mot 185 året innan. 
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Från november 2020 har stora delar av kommunens personal uppmanats att arbeta 

hemifrån för att minska smittspridningen, vilket i det stora hela har fungerat bra. 

Telefontiderna har bibehållits och möten har skett digitalt. Däremot har det blivit 

påtagligt svårare att hjälpa dem som inte är digitala och de som behöver ett ännu 

mer fördjupat stöd. De flesta utåtriktade insatser har fått ställas in. En delvis 

återgång till vanligt arbete skedde i oktober. Den 23 december återgick vi till 

hemarbete igen. 

 

7 Särskild bevakning 
 

Under året har vi haft särskild bevakning inom vissa områden. Frågor med 

koppling till pandemin har minskat avsevärt, 36 mot 185 år 2020. En annan 

särskild bevakning som gjorts är ”ombud”. I så många som 103 ärenden (9 %) är 

det någon som är behjälplig som ombud. Ett ombud är oftast en person som är 

anhörig till en äldre person, förälder till unga vuxna eller barn till icke 

svensktalande föräldrar. Det kan också vara gode män och förvaltare.  

Vi har haft ambitionen att skapa en bevakning hur många av de som kontaktar oss 

som bor i utanförskapsråden. Uppgifterna där är mycket osäkra, men vi fortsätter 

den bevakningen nästa år.  

Vi har i vissa fall gett råd till personer som inte bor i vår kommun. Det har 

framförallt gällt kommuninvånare i Vetlanda som under en tid var utan egen 

konsumentverksamhet. Det kan också ha gällt frågor om köp som haft koppling 

till ett företag i Jönköping eller att det först mot slutet av samtalet framkommit att 

personen inte varit bosatt i någon av våra kommuner.  

Samtliga bevakningar: 
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8. Miljö och Hållbarhet 
 

Privatkonsumtionen ligger bakom en stor del av de problem vi ser idag med 

klimat och miljö.  Konsumentrådgivningen strävar efter att ge konsumenter 

information som underlättar för den enskilde att göra hållbara och cirkulära val i 

vardagen. Vi har under året tagit del av utbildningar inom området samt 

medverkat vid föreläsningar om hållbarhet, miljö och konsumtion. I vår 

rådgivning försöker vi informera om miljö och hållbarhet i samtal och via sociala 

medier, samt när vi genomför föreläsningar. 

 

Konsumentrådgivningen är medlem i Klimatrådets fokusgrupp 

”Energieffektivisering, konsumtion och livsstil” som är en del i arbetet med 

hållbarhetsfrågor. Under året har fokusgruppen träffats sju gånger, varav en fysisk 

träff.  Fokusgruppens arbete är att lyft fram viktiga åtgärder som syftar till att nå 

målen inom respektive sektor som klimatrådet satt upp, samt att följa upp 

förankrade och beslutade åtgärder. Ett åtgärdsprogram för 2021-2025 har 

fastställts. En av åtgärderna - ”Kampanj om konsumtion” - har  

konsumentrådgivningen varit med och tagit fram. Syftet med åtgärden är att få 

invånarna i länet att förändra sitt beteende så att miljöpåverkan minskar. 

Fokusgruppen har träffats sju gånger under året, varav en fysisk träff. 

Fokusgruppen består av representanter från näringsliv, föreningar samt offentlig 

verksamhet. 

 

Konsumentrådgivningen har varit en del i att ta fram och implementera miljömål i 

kommunen, i ”Program för hållbar utveckling”. Framöver införs en ny styrmodell 

där vi varit delaktiga och lämnat synpunkter. PHU´s3 arbete har utgångspunkt från 

Agenda 2030 och ska bedriva ett mål-arbete för att åstadkomma en hållbar 

utveckling av kommunen ur både ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

perspektiv. Samarbete med strategerna pågår kontinuerligt. 

 

9. Övrigt 
 

Samverkan med Budget- och skuldrådgivningen  

Som ett led i att förebygga överskuldsättning samverkar vi med kommunernas 

budget -och skuldrådgivare (BUS). Vi har haft sju digitala möten med bus i 

Jönköpings kommun som under hösten återupptog möjligheten att boka besök för 

privatekonomisk rådgivning på Kasernen. Vi har också samarbetat kring 

information på vår Facebooksida. Vi har haft en gemensam föreläsning för elever 

                                                      
3 PHU - Program för hållbar utveckling 
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på Jönköping folkhögskola och har medverkat tillsammans på träffar Öxnehaga, 

Österängen och Råslätt inom Delmos-projekt. 

Civilsamhället nätverk 
Som en del i att utveckla kommunens samarbete med civilsamhället ingår 

konsumentrådgivningen i C-Nätverket. Syftet med nätverket är att ytterligare 

stärka och få ett målinriktat och mer koordinerat samarbete med civilsamhället på 

lokal och regional nivå. Syftet kan uppnås genom att utbyta kunskap och 

erfarenheter, men också genom att utveckla kommunernas arbete inom politiken 

för det civila samhället. I april föreläste vi på ett Forumsmöte och berättade om 

vårt projekt om digitalt utanförskap. 

Nationella konsumentuppdrag 

Konsumentrådgivarna är ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden och i 

branschorganisationen Svensk Försäkrings personförsäkringsnämnder. Under året 

har vi medverkat på 30 (21) sammanträden på ARN samt 33 (28) sammanträden 

på Svensk Försäkring. De senare gav en intäkt till kommunen om 49500 kr. 

Sveriges konsumenters ranking över bästa konsumentkommun 2021 
Organisationen Sveriges Konsumenter rankade för tredje gången landets bästa 

konsumentkommuner genom att sammanställa uppgifter från Konsumentverket, 

Livsmedelsverket och Länsstyrelserna utifrån hur bra kommunerna är på 

konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning, livsmedelskontroll och 

tillgång till kontanthantering. Högst poäng är 84. Våra kommuner hamnar högt i 

listan med Vaggeryd 79 p (81 p) Jönköping 76 p (80 p), Mullsjö 74 p (73 p) och 

Habo 71 p (81 p). Jönköping placerar sig som nr 29 av alla kommuner i landet. 

 

10. Styrkor 
 

Konsumentrådgivarna har lång erfarenhet i yrket och hög kunskap inom området. 

Båda är ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden samt Svensk Försäkrings 

nämnder vilket tillför extra kompetens. Samlokaliseringen med energirådgivarna 

ger nära tillgång till kompetens inom energiområdet. Lokalerna på A6 Kasernen 

ger bra tillgänglighet med närhet till kollektivtrafik och fri parkering för besökare. 

Verksamheten har en hög servicegrad med telefontider fyra dagar i veckan, kort 

svarstid på mail och flexibla lösningar för att besök.   

  

11. Svagheter 
 

Resurserna är begränsade till 1,5 tjänst. Det innebär sårbarhet vid hög efterfrågan 

på hjälp och vid oplanerad frånvaro. Direktrådgivningen är prioriterad och 

utåtriktade insatser får komma i andra hand vilket begränsar möjligheten att nå 
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svaga konsumentgrupper och de som inte har kännedom om verksamheten. Fasta 

telefontider styr upp tillgängligheten men begränsar externa uppdrag och 

möjlighet att ta emot besök. Besök måste bokas i förväg vilket innebär en sämre 

tillgänglighet och flexibilitet för den som önskar uppsöka verksamheten. 

 

 
12. Möjligheter 
 

Konsumtionen är en viktig utvecklingsfaktor för välfärden. Samtidigt ställs högre 

krav på att konsumenter är upplysta. Ökad handel, marknadsföring över 

landsgränser, e-handel, krångliga avtal och fula säljmetoder leder till fler problem. 

Det behövs ett kompetent, tillförlitligt och oberoende konsumentstöd.  

Konsumentverkets upplysningstjänst innebär en avlastning av enklare frågor och 

är en viktig kanal för marknadsföring av den kommunala verksamheten. 

Kommunerna har större möjligheter att ge stöd till kommuninvånarna och agera 

aktivt vid tvistelösning. Vi kan träffa konsumenten, gå igenom avtal och fakturor 

och genom djupgående diskussioner bedöma möjligheter och strategier.  

Konsumenten får en och samma handläggare vilket innebär trygghet och säkerhet 

för handläggningen. Vi kan kontakta motparter informera om konsumenträtt och 

rättspraxis och på så vis sprida information även till företagare. Vårt stöd innebär 

objektiv rådgivning och vi är tydliga med att inte agera som ombud för 

konsumenten.  

Genom en samverkan med kommunens budget- och skuldrådgivare kan 

verksamheten bidra till att förebygga ekonomiska problem. 

 
13. Hot 
 

En ökad uppmärksamhet kring konsumentfrågor, mer handel och oseriösa företag 

innebär en ökad efterfrågan på den lokala verksamheten. Den nationella 

upplysningstjänsten Hallå Konsument hänvisar till den lokala verksamheten vilket 

skapar förväntningar på tillgänglighet och kompetens. Detta tillsammans kan leda 

till svårigheter att möta upp med rådande resurser. Samverkanskommunerna kan 

välja en lägre ambitionsnivå och säga upp samarbetet. Ekonomiska åtstramningar 

i kommunerna kan leda till att icke obligatoriska verksamheter bortprioriteras. 
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BESLUT 
 
Datum Dnr Sida 
2022-01-28 Klicka eller 

tryck här 
för att ange 
text. 

1 

 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 
Box 212     036-442 81 60   
566 24 Habo  Telefon (vx)  Webb 
  036-442 80 00  www.habokommun.se 

 

 Till 
Kommunstyrelsen 

Delegationsbeslut 
Beslut fattade i enlighet med delegationsordning för kommunstyrelsen, 
gemensamt för enhetscheferna – anställning av medarbetare.  

 

2021-10-04 Anställning av Underhåll och utbildningsansvarig 

2022-01-07 Anställning av Deltidsbrandman 

2022-01-07 Anställning av Deltidsbrandman 

2022-01-19 Anställning av Deltidsbrandman 

2022-01-19 Anställning av Deltidsbrandman 

 

  

 

Räddningstjänsten 

 

Gustav Andersson 
Stf räddningschef  
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Sida 
1 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut fattade i enlighet med delegationsordning för kommunstyrelsen, 
gemensamt för enhetscheferna – anställning av medarbetare. 

2022-02-01 Anställning av Mikael Gunnarsson 

 

Kommunledningsförvaltningen  

 
Erik Reffner 
IT-chef 

 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-01 

Diarienummer 
KS21/2 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
  

Telefon 
  
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
  
Webb 
www.habokommun.se 
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