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Kallelse till kommunstyrelsen 
Nämnd Kommunstyrelsen 
Tid Onsdagen den 16 mars 2022 klockan 17.00 
Plats Höger kammarsal, Habo kommunhus 
Justerare Lena Danås 

Föredragningslista 

Nr Ärende 

1. Information från bolagen
Föredragande: Bengt Fransson, VD

2. Uppföljning av internkontrollplaner 2021, övriga nämnder
Föredragande: Pernilla Ekstrand, socialchef

3. Årsredovisning 2021
Föredragande: Johan Bokinge, ekonomichef, punkt 3-4.

4. Ekonomisk uppföljning
Inga handlingar.

5. Utdelning från Habo Energi AB

6. Planprogram för Habo centrum - antagande
Föredragande: Linda Tubbin, plan- och exploateringschef.
Planprogram och samrådsredogörelse finns på www.habokommun.se/kallelseks

7. Svar på remiss om regional transportplan för Jönköpings län 2022-2033

8. Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB

9. Skrivelse till regeringen om att Vättern bör bli dricksvattentäkt

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

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

12. Information med anledning av omvärldsläget

13. Anmälningsärenden

14. Redovisning av delegationsbeslut
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Sida 
16 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 21 Uppföljning av internkontrollplaner 2021, övriga 
nämnder 
Diarienummer KS20/342 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna av internkontrollplaner för 
2021 för byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, 
miljönämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
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 övriga nämnders uppföljningar av 
respektive nämnds internkontrollplan för 2021. 

_____  
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Byggnadsnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

Sida 
18 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 6 Redovisning av internkontrollplan år 2021 
Diarienummer BN 2022-12 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att 

 godkänna redovisningen av internkontrollplanen avseende år 2021. 

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.  

Under 2021 har inte alla delar av kontrollerna gjorts då bygglovsenheten 

har haft en hög sjukfrånvaro har dessa delar prioriterats bort. Då de 

uppgifter som skulle gjorts av administratör, till exempel dra ut listor över 

ärenden från handläggarstödet för att säkerställa att de behandlas inom rätt 

tid har kontrollerats av handläggarna istället.  

Bedömningen är att de fåtal ärenden som dragit över tiden inte har med 

kontrollen att göra utan snarare att det inte funnits tillräckliga resurser för 

att utföra uppdraget. Vi har fått göra hårda prioriteringar i verksamheten 

och där vi sett att kontrollen har gjorts på annat sätt har vi inte följt 

internkontrollplanen 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beslutet delges 
- 

Beslutet kungörs/meddelas 
- 

Bilaga till beslut 
Internkontrollplan 2021 

Fastställda handlingar 
- 
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Byggnadsnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 
2022-01-20 

Sida 
19 

 

Justeras Expedierats 

 

Kopia till 
- 
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Internkontrollplan 2021: Byggnadsnämnden 

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 Rapport-

ering 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 

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: 

BC 

PE 

1 
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Beslut inklusive fastställda 

handlingar 

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 

6. 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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Sida 
1 

Justeras Expedierats 

 

§ 2 Intern kontroll 2021 
Diarienummer FK22/14 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden godkänner förvaltningens uppföljning av den 
interna kontrollen avseende 2021. 

Ärendebeskrivning 
Fritids- och kulturnämndens interna kontrollplan för år 2021 innehåller tre 
punkter; Verkställan av fattade beslut, att aktuell ekonomisk situation och 
prognos har redovisats vid nämndens sammanträden samt per kvartal, och 
att användningen av utbetalda investeringsbidrag 2021 till föreningar 
redovisats. 

Uppföljningen förvaltningen gjort visar att alla tre punkter är kontrollerade 
och genomförandet godkänt. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-01-18 
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Intern kontrollplan för fritids- och kulturnämnden 2021 
 
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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HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER 
 
Miljönämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdag 
2022-02-03 

 
Sida 
4 
 

  

 

Justeras: 
 
 
 

Expedierats: 

 

 Dnr M-2022-10 
 
 

§ 3  Uppföljning av internkontrollen 2021 
 

  Beslut  
Miljönämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 2021 års internkontroll 
och överlämna redovisningen inklusive bilagan till revisorerna och 
kommunstyrelserna i Habo respektive Mullsjö kommuner. 
 
Beskrivning av ärendet 
Miljönämnden antog 2020-12-10 Internkontrollplan 2021.  
Syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av kommunfullmäktige och 
miljönämnden fastställda målen uppnås. Internkontroll utgör ett verktyg för att 
följa upp olika verksamheter av stor betydelse för såväl den politiska som den 
administrativa ledningen.  

 
Uppföljning av den interna kontrollen sker i samband med miljönämndens 
tertialuppföljningar. Flera av målen ingår även i den styrmodell som gäller i 
Habo kommun. Dessutom görs en samlad redovisning årsvis där nämnden fattar 
beslut om godkännande av uppföljningen.  

 
Internkontrollplanen 2021 har definierat olika kontrollmoment av aktiviteter och 
rutiner inom nämndens verksamhet. Kontrollmomenten utgår ifrån nämndens 
rutiner och processer för Ekonomi, Verksamhet och ärendehantering och 
Nämndprocess avseende delegation och verkställighet.  

 
Kontrollmomenten har genomförts månadsvis och med planens angivna 
kontrollmetoder genom b l a stickprov, slumpvis utvalda ärenden, genomgång 
av ärendebalans och andel fakturerade ärenden. Vidare kontrolleras 2 ggr /år 
att webbplatsen är uppdaterad och vid årets slut kontrolleras samtliga 
tillsynsplaner.  
 
 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelserna i Habo och Mullsjö kommuner 
Revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner 
 
Bilaga till beslut: 
Uppföljning av internkontrollplan 2021 
 
Kopia till: 
Akten 
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Datum 
2022-01-20 

Dnr 
M2022-10 

Sida 
1 (3) 

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19, 
Habo 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 
www.mullsjo.se 

TELEFON 
036-442 80 00 (vx) 
Handläggare: 
036-4428259 

E-POST 
miljo@habokommun.se 
Handläggare: 
pamela.isaksson@habokommun.se 

 

Uppföljning av internkontrollplan för miljönämnden 2021 
 

 

RUTIN/PROCESS/ 
SYSTEM KONTROLLMOMENT KONTROLL-

ANSVAR 
GRANSK-
NING 
UTFÖRD 

KONTROLLMETOD RAPPORT- 
ERING TILL 

 
UTFALL 

Ekonomi 

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

EJU Ja Fakturerad andel 28 
februari 2021. ALU 

 
Ingen avvikelse 

Ekonomi 

 
Alla beslutade timavgifter är debiterade 
efter avslutat ärende. 
 

EJU Ja Löpande bevakning av 
avslutade ärenden. ALU 

 
Kontrollen visar att samtliga 
ärenden var debiterade. 

Verksamhet och 
ärendehantering Kontrollera handläggningstiden. LSW Ja 

Månadsuppföljning av 
upprättade ärenden 
utifrån intervall av de 12 
senaste månaderna. 

ALU 

Vid kontroll av ärenden 
inkomna under 12 månaders 
intervall i december månad 
är handläggningstiden 40 
dagar i medeltal. Pandemin 
har gjort att handläggnings-
tiderna i vissa fall förlängts. 
Under året har fortsatt 
utvecklingsarbete pågått 
rörande mätetal kring 
handläggningstid. Inför 2022 
kommer handläggningstid 
mätas på utvalda 
ärendetyper och utifrån det 
datum då ärendet är komplett 
till dess att huvudbeslut är 
fattat i ärendet.  
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2022-01-20 Sida 
2 (3) 

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19, 
Habo 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 
www.mullsjo.se 

TELEFON 
036-442 80 00 (vx) 
Handläggare: 
036-4428259 

E-POST 
miljo@habokommun.se 
Handläggare: 
pamela.isaksson@habokommun.se 

 

Verksamhet och 
ärendehantering 

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

Inför T2 och vid årets 
slut kontrolleras 
samtliga tillsynsplaner. 

ALU 

Uppfyllnadsgrad t o m dec: 
Livsmedel: 116 av 152 
planerade kontroller har blivit 
genomförda (76%). 
Hälsa: 34 av 44 planerade 
besök har genomförts (77%). 
Miljöskydd inkl. enskilda 
avlopp (EAV): 132 av totalt 
189 planerade besök har 
genomförts (70%). 
 
Totalt sett har 282  av 385 
planerade besök genomförts 
(73%). 
 
Kommentarer till 
ovanstående:  Under året har 
resurssituationen inom 
förvaltningen varit ansträngd 
med b l a flera vakanser. 
Pandemin har fortsatt och 
försvårat tillsynsinsatserna. 
Inom området EAV var den 
ursprungliga planen 150 
besök men den justerades 
tidigt under året ned till 120 
besök (resursbrist), av dessa 
genomfördes 80 st. Det ska 
tilläggas att ovanstående 
utgör planerade besök, 
utöver dessa har andra 
besök genomförts. 
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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) 
Handläggare: 
036-4428259 

E-POST 
miljo@habokommun.se 
Handläggare: 
pamela.isaksson@habokommun.se 

 

RUTIN/PROCESS/ 
SYSTEM KONTROLLMOMENT KONTROLL-

ANSVAR 
GRANSK-
NING 
UTFÖRD 

KONTROLLMETOD RAPPORT-
ERING TILL 

 

Verksamhet och 
ärendehantering Att tidsredovisning sker. ALU Ja 

Tidsredovisning från 
samtliga arbetstagare 
kontrolleras månadsvis. 

ALU 
Uppfyllt till 100% 

Verksamhet och 
ärendehantering 

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

EJU Ja 
Kontrollera att webb-
platsen är uppdaterad, 2 
gånger per år. 

ALU 
Ingen avvikelse. 

Verksamhet och 
ärendehantering Att ärenden som är klara avslutas. ALU/LSW  

Uppföljning med 
samtliga handläggare 
inför tertialuppföljning 
genom att kontrollera 
om öppna ärenden 
borde vara avslutade. 

ALU 

Uppföljning har genomförts 
vid halvårsskifte samt 
medarbetarsamtal. Antal 
öppna ärenden i december 
är 429 st. Finns enstaka 
äldre ärenden som kan 
avslutas, arbete pågår. 
Under perioden har vi 
avslutat fler ärenden (-66 st) 
än vad som öppnats. Vi har 
nått en rimlig nivå i antal 
öppna ärenden som för 
några år sedan låg på ca 
900-1000 st.  

Miljönämnden  Att delegationsbeslut redovisas 
regelbundet för nämnden. EJU Ja Genomgång av samtliga 

beslut per månad  ALU 

 
 
Ingen avvikelse. 
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Justeras Expedierats 

 

§ 59 Redovisning av internkontroll 2021 
Diarienummer SN20/117 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

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 m.m. 

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. 

År 2021 års internkontroll innebär kontroll av dokumentation i verksamhet 
som bedrivs med stöd av socialtjänstlagen, LVU, LVM och LSS. 

Granskning av dokumentation 

Varje chef har granskat tio slumpvis utvalda ärenden från sina 
verksamheter. 

Inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg har genomförandeplaner 
granskats. Hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en 
genomförandeplan med hänsyn tagen till den enskildes 
självbestämmanderätt och integritet. 
 

Inom biståndsenheten och individ- och familjeomsorgen granskades 
dokumentationen kring uppföljning av beslut. 

Resultat av granskning av dokumentation 
Vid granskningen av utförares dokumentation  år 2020 framkom att det i 
verksamheter saknades aktuella genomförandeplaner. Denna brist är nu 
åtgärdad. 

Granskningen av utförares dokumentation år 2021 visar att kvaliteten i 
genomförandeplaner behöver förbättras. Den övergripande bristen är att 
genomförandeplanerna inte är tillräckligt utförliga. Verksamheterna 
behöver förbättra innehållet i genomförandeplanen för att kunna arbeta 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 
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Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-11-17 

Sida 
2 

 

Justeras Expedierats 

 

med att nå och följa upp brukarens mål och delmål med de beviljade 
insatserna. 

Granskningen av dokumentation inom myndighetsutövning visar att 
dokumentationen år 2021 likt år 2020 uppfyller kraven. 

Påbörjat förbättringsarbete 
Under hösten deltog medarbetare och chefer i en endagsutbildning kring 
social dokumentation. Ytterligare insats är att inrätta processledare för 
social dokumentation i förvaltningen. Processledarens roll är olika i 
verksamheterna men kan innebära att vara bärare av kunskap om social 
dokumentation, utbilda, handleda och tillsammans med ledning och andra 
nyckelpersoner stödja arbetssättet i socialförvaltningen. 

Biståndsenheten har inlett ett förbättringsarbete kring systematisk 
dokumentation av handläggarens bedömning. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Chefer i socialförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
Kommunens revisorer 
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Justeras Expedierats 

 

§ 5 Uppföljning av internkontrollplan för 2021 
Diarienummer BU20/131 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens 
förslag till uppföljning av den interna kontrollplanen för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen ska de olika nämnderna inom sina områden se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Barn- och utbildningsnämnden antog den 15 december 2020 intern 
kontrollplan för 2021. Kontrollmomenten har genomförts löpande 2021 i 
enlighet med beslutad kontrollplan. Exempel på nämndens kontrollmoment 
2021 är arbetet med att bevaka och säkerställa att skolplikten uppfylls, 
presentation av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs samt hur 
antal barn och elever inom respektive verksamhet förhåller sig till 
prognosen för 2021.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-01-25 
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Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2021 

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 

BUN april 
samt BUN 
oktober 

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

1 gång per 
halvår 

    15 

Antalet 
barn/elever i 
resp. verksamhet 
följer budget 
 

Antalet 
barn/elever 
i resp. 
verksamhet 
kontrolleras 
mot budget 
 

Förvalt- 
nings-
ekonom 

Varje nämnd 
2021 

Ekonomisk 
månadsrapport och 
barn- och elev-
utveckling 

Varje nämnd 10 

 
Systematiskt 
arbetsmiljö-
arbete 

Beslutade 
skyddsfrågor 
är åtgärdade 

Biträdande 
Skolchef 

BUN maj Utvärdering 
systematisk 
arbetsmiljöplan 

1 gång per år  12 

 
Delegation 

Delegations-
ordning är  
känd och 
efterföljs 

 
Skolchef 

BUN 
december 

Utvärdering med 
berörda delegater  

1 gång per år 12 

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

Skolchef  BUN 
november 

Identifiera möjliga 
statsbidrag och 
dokumentera sökta 
bidrag 

1 gång per år  8 

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. BUN maj 
2. BUN 
mars samt 
BUN 
november 
  

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

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

15 

 

 

     15 
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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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§ 12 Årsredovisning 2021 
Diarienummer KS22/50 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning och kassaflöden 

att godkänna reservationer från 2021 års investeringsbudget till 2022 års 
investeringsbudget med 174 425 000 kronor, innebärande att 2022 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2021 års 
investeringsbudget med - 1 532 000 kronor 

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

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

samt att i övrigt godkänna föreliggande redovisning. 

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

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

_____  
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§ 13 Utdelning från Habo Energi AB 
Diarienummer KS22/63 

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

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

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

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

_____  
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§ 16 Planprogram för Habo centrum - antagande 
Diarienummer KS18/332 

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

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

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

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

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

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

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

_____  
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§ 15 Svar på remiss om regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 
Diarienummer KS21/361 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar plan- och exploateringschefens yttrande som sitt 
eget och översänder det till region Jönköpings län. 

Kommunstyrelsen vill särskilt trycka på att: 

- Utbyggnad av länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en 
förlängning av åtgärderna som planeras för väg 26. 

- Det är positivt med en utveckling av Jönköpingsbanan i stort och att ett 
stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid A6/Ryhov i Jönköping prioriteras. 

- Det är viktigt att fullfölja arbetet med den regionala cykelbanan mellan 
Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Beskrivning av ärendet 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka 
ut sitt förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den 
regionala transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder 
kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i 
transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 -2033. Remisstiden pågår 
till och med den 18 mars 2022. Parallellt pågår Trafikverkets arbete med 
att ta fram en ny nationell transportinfrastrukturplan. 

Förslaget till regional plan innebär en fördelning av ca 1,7 miljarder enligt 
följande; järnvägsinvesteringar 634 miljoner, större vägåtgärder 389 
miljoner, gång- och cykelinvesteringar 307 miljoner, trafiksäkerhet och 
framkomlighet 141 miljoner, kollektivtrafikåtgärder 150 miljoner samt 
bidrag 63 miljoner. 

Den nya regionala planen som är under framtagande måste förhålla sig till 
de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i 
transportplanen för 2018-2029. Flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade 
kostnadskalkyler inför den nya planomgången, vilket innebär att de tar en 
större del av den samlade ramen i anspråk än i den innevarande planen. 

För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna 
för måluppfyllelse har tre olika planalternativ tagits fram, balans, järnväg 
och väg. Alternativ balans har man valt att gå vidare med då det är samma 
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linje som i gällande plan, dvs stort fokus på järnväg, tillgänglighet och 
hållbart resande. 

Plan- och exploateringschef Linda Tubbin har skrivit ett förslag till 
yttrande. Synpunkter från kommunen är bland annat att utbyggnad av 
länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en förlängning av åtgärderna 
som planeras för väg 26, att det är positivt med en utveckling av 
Jönköpingsbanan i stort och att ett stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid 
A6/Ryhov i Jönköping prioriteras och att det är viktigt att fullfölja arbetet 
med den regionala cykelbanan mellan Habo - Furusjö - Mullsjö. 

_____  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
 
Datum Dnr Sida 
2022-02-22 KS21/347 1 

 

 
Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 
566 24 Jönköpingsvägen 19 036-442 81 37 036-442 81 60 linda.tubbin@habokommun.se 
566 24 Habo  Telefon (vx)  Webb 
  036-442 80 00  www.habokommun.se 
 

  Till 
Kommunstyrelsen 

Yttrande över förslag till regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens översänder yttrandet till regionen.  
Kommunstyrelsens vill särskilt trycka på att  

- Utbyggnad av länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en 
förlängning av åtgärderna som planeras för väg 26  

- Det är positivt med en utveckling av Jönköpingsbanan i stort och 
att ett stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid A6/Ryhov i 
Jönköping prioriteras  

- Det är viktigt att fullfölja arbetet med den regionala cykelbanan mellan 
Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den regionala 
transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder kronor i statliga 
medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i transportinfrastruktur i 
länet mellan åren 2022 -2033. Remisstiden pågår till och med den 18 mars 2022. 
Parallellt pågår Trafikverkets arbete med att ta fram en ny nationell 
transportinfrastrukturplan.  
 
Förslaget till regional plan innebär en fördelning av ca 1,7 miljarder enligt 
följande; järnvägsinvesteringar 634 miljoner, större vägåtgärder 389 
miljoner, gång- och cykelinvesteringar 307 miljoner, trafiksäkerhet och 
framkomlighet 141 miljoner, kollektivtrafikåtgärder 150 miljoner samt 
bidrag 63 miljoner. Den nya regionala planen som är under framtagande 
måste förhålla sig till de namngivna objekt som är planerade men ännu inte 
genomförda i transportplanen för 2018-2029. Flera av dessa objekt har fått 
kraftigt ökade kostnadskalkyler inför den nya planomgången, vilket 
innebär att de tar en större del av den samlade ramen i anspråk än i den 
innevarande planen. 
 
För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna 
för måluppfyllelse har tre olika planalternativ tagits fram, balans, järnväg 
och väg. Alternativ balans har man valt att gå vidare med då det är samma 
linje som i gällande plan, dvs stort fokus på järnväg, tillgänglighet och 
hållbart resande. 
 
Länk till regional transportplan 
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Synpunkter 
Både Jönköping och Habo har en stark tillväxt och med det korta avståndet på 2 
mil mellan dessa är pendlingsstråket det starkaste i länet. Båda kommunerna står 
för en stor del av bostadsförsörjningen och arbetstillfällen i denna del av länet och 
är en väl integrerad bostads- och arbetsmarknad. Både Habo kommun och 
Jönköpings kommun planlägger och bygger nya bostadsområden och 
verksamhetsområden som ytterligare kommer att förstärka detta stråk. I 
kommunernas olika översiktliga planer redovisas denna utveckling på ett tydligt 
sätt. Habo växer, både i den norra och södra delen, med verksamheter, industrier, 
bostäder, affärer, skolor, förskolor och i Jönköping pågår en utbyggnad av 
Hedenstorp med många nya arbetstillfällen samt bostäder och annan utveckling i 
de västra och nordvästra delarna. Mellan dessa områden går väg 26/47 som sedan 
går över till länsväg 195. Denna vägsträcka kommer att bli mer och mer trafikerad 
av människor som väljer att bo i Jönköping/Bankeryd och arbeta i Habo och 
tvärtom. Antal inpendlare från Jönköpings kommun till Habo kommun har sedan 
år 2017 ökat med 129 personer, jämfört med år 2020. Antal utpendlare från Habo 
kommun till Jönköpings kommun har sedan år 2017 ökat med 237 personer, 
jämfört med år 2020. Under år 2020 flyttade 354 personer från Jönköpings 
kommun till Habo kommun. Totalt antal arbetspendlare mellan Habo och 
Jönköping i detta stråk var år 2020  4 253 stycken, varav 3 105 pendlar från Habo 
till Jönköping och 1 148 i motsatt riktning. 
 
Eftersom järnvägen inte alltid är ett alternativ för pendling för att nå sin målpunkt, 
kommer vägsträckan att bli än mer belastad. Det innebär undermålig 
framkomlighet för alla transportslag på vägen, och specifikt för bussen som då 
inte bedöms vara ett attraktivt alternativ eftersom även den fastnar i de köer som 
bildas.   
 
Det starka stråket mellan Habo och Jönköping via Bankeryd kommer att 
förstärkas mer och mer. För att klara både dagens nuvarande situation och 
framtida utveckling behöver flera olika åtgärder genomföras för att optimera både 
kollektivtrafiken och biltrafiken. Det ska finnas möjlighet till att resa på ett säkert, 
snabbt och tillförlitligt sätt oavsett om man väljer cykel, kollektivtrafik eller bil. 
Mellan åren 2017-2021 skedde 139 trafikolyckor på länsväg 195, på sträckan 
genom Habo och Jönköpings kommuner. I snitt nästan 28 olyckor per år.  
 
Att inte ta med hela vägsträckan i en framtida lösning för att öka kapaciteten, 
trafiksäkerheten och framkomligheten för biltrafik, transporter och bussar är inte 
rimligt. Detta är en viktig mellankommunal fråga likväl som regional och behöver 
lyftas upp och behandlas som en sådan.  
 
Remissförslaget till regional plan redovisar förslag som kan komma till del för 
Habo kommun när det gäller järnvägssatsningar i form av förlängda plattformar 
och en ny station vid A6/Ryhov. Även när det gäller att utveckla cykelvägnätet 
finns det möjlighet att förbättra detta för Habos räkning. Men när det kommer till 
investering på väg är det tydligt att regionen inte har tagit hänsyn till den 
trafikmängd som i dagsläget rör sig på väg 195. Detta försvårar inte bara 
trafikframkomligheten för bilar och transporter utan även för kollektivtrafiken.  
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Länsväg 195 
Habo kommun vill tydliggöra vikten av att länsväg 195 lyfts in i objektslistan och 
önskar därför att detta objekt läggs till. Det gäller delsträckan för länsväg 195 
mellan trafikplats Månseryd och Sjogarpsrondellen. Delsträckan kopplar ihop 
Habo kommun med Jönköpings kommun genom att vara en viktig länk för 
transporter, arbets- och studiependling. Delsträckan bedöms utifrån 
trafiksäkerhetsskäl behöva förstärkas till en fullvärdig 2+2 väg. Trafikplatserna 
vid Domsand och Ebbarp bedöms behöva byggas ut till fullvärdiga, då 
trafiksäkerheten behöver förbättras. För att även möjliggöra en ökning av fler 
hållbara resor samt attraktiva restider med kollektivtrafik behöver vägen även ur 
framkomlighets- och kapacitetsaspekt förstärkas till fullvärdig 2+2 väg. Det 
innebär även att trafikplatserna vid en utbyggnad även kan utformas som 
attraktiva bytespunkter, dvs med pendelparkering och cykelparkering, kopplat till 
busshållplats.  
 
I Trafikverkets kommande åtgärder finns ombyggnation av väg 26/47 till 2+2 väg 
från Hedenstorp till trafikplats Månseryd med som objekt. En fortsättning av 2+2 
väg fram till Sjogarpsrondellen bedöms utifrån ovanstående resonemang vara 
prioriterat för att både öka trafiksäkerheten samt kapaciteten.  
    
Jönköpingsbanan 
Habo kommun är positiv till att satsningar görs utmed Jönköpingsbanan generellt, 
att satsningar planeras som ökar kapaciteten, framkomligheten och robustheten 
för person- och godståg. Särskilt viktigt för Habo kommuns del är att få till en 
hållbar hantering av arbetspendling. Habo kommun anser därför viktigt att utifrån 
arbetspendling få till en ny järnvägsstation vid Ryhov/A6-området.   
 
För att möjliggöra en överflytt av fordonsresor till främst tåg behöver 
investeringar utföras på den befintliga järnvägen, för att rimliga alternativ till 
bilen ska kunna erbjudas och för att framkomligheten ska förbättras på 
vägsystemet och belastningen i Jönköping ska minska. Habo tätort och övriga 
orter utmed banan har alla en stark utveckling med en positiv befolkningstillväxt 
vilket resulterar i stora behov av effektiva transporter och bostadsbyggande. 
Resandet ökar samtidigt som banan är hårt belastad och har stora begränsningar 
vilket medför kapacitetsbrist och förseningar som i sin förlängning kan hämma 
den positiva utvecklingen i stråket.  
 
Gång – och cykelvägar 
Habo kommuns tätorter och främst Habo tätort har goda förutsättningar för att 
öka andelen resor med cykel, och även för att öka arbetspendlingen mellan 
närmsta tätorterna, t.ex. Mullsjö, Bankeryd och Jönköping. Habo kommun ser 
mycket positivt på att medel avsätts för att öka förutsättningarna för cyklandet 
och möjliggöra för arbetspendling med cykel.  
 
Habo kommun är positiv till arbetet med att bygga gång- och cykelvägar utmed 
det statliga vägnätet. Det är viktigt att fullfölja arbetet med den regionala 
cykelbanan mellan Habo - Furusjö - Mullsjö.  
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Tekniska förvaltningen 
 
 
Linda Tubbin 
Plan- och exploateringschef/bitr. teknisk chef 
 
 
Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län 
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§ 17 Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/29 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-26 
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KS22/29 
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Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 
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036-442 81 57 
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- Habo bostäder ska fram till utgången av år 2025 producera minst 
50 nya lägenheter. 

  

Jan Sundman 
Kommundirektör 

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

för Habo Bostäder AB

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

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

1 Ändamål 

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

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

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

2 Ekonomiska direktiv och mål 

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

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

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

3 Marknad och prissättning  

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

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

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

1
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4 Verksamhet och utveckling 

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

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

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

5 Kommunstyrelsens rätt till insyn i bolaget 

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

6 Förvaltningsberättelse 

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

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

7 Granskningsrapport  

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

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

8 Arvoden till styrelse och lekmannarevisorer 

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

2
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§ 19 Skrivelse till regeringen om att Vättern bör bli 
dricksvattentäkt 
Diarienummer KS22/17 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända skrivelsen till regeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2021 att bifalla en motion 
från Anders Thelin (V) om att uppdra till kommunstyrelsen att tillskriva 
regeringen med förslag om att hela Vättern utpekas som riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen (KF 2021-12-16 § 81). 

Ett förslag till skrivelse har tagits fram. 

_____  
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 Regeringen 

Skrivelse till regeringen om att Vättern bör bli 
dricksvattentäkt 
Habo kommun vill med denna skrivelse uppmärksamma regeringen på 
vikten av att värna Vätterns vatten i alla frågor som rör Vättern – samt att 
på längre sikt utpeka Vättern som riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen.  

Vättern är en av Sveriges viktigaste vattentäkter. Vättern är i nuläget 
vattentäkt för 11 kommuner och ca 265 000 invånare runt sjön. Räknar 
man sedan med Linköping och Norrköping som tar sitt vatten från Motala 
ström som rinner från Vättern till Östersjön så är det 13 kommuner som 
nyttjar Vätterns vatten. 

Det finns långtgående planer på att ytterligare 4 kommuner i Örebro län 
ska ta sitt vatten från Vättern från och med 2030. Mälardalen inklusive 
Stockholmsområdet har också funderingar på Vättern som en framtida 
vattentäkt i takt med att klimatförändringar med höjda havsytenivåer kan 
komma att medföra att Mälaren inte kommer att kunna användas som 
vattentäkt. 

Vättern har en omloppstid på ca 60 år, vilket är en mycket lång tid. Detta 
särskiljer Vättern från andra stora sjöar i landet som har fler av- och 
tillrinningsområden och därmed betydligt kortare omloppstid. Det gör att 
oönskade substanser som hamnar i Vätterns vatten stannar kvar under 
mycket lång tid.   

För att styrka skyddet av Vätterns vatten på nationell nivå förordar Habo 
kommun att hela Vättern utpekas som ett riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen. Ett riksintresse skulle också komplettera 
bestluade skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet Vättern. Kommunen 
är medveten om att kriterierna för ett sådant utpekande i dagsläget endast 
gäller själva dricksvattenanläggningarna, inte resurserna som sådana. Det 
är därmed ett långsiktigt arbete som kräver förändringar av gällande 
kriterier.  
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Vi är övertygade om att ett långsiktigt samordnat arbete på nationell 
nivå är vad som krävs för att inte äventyra en av landet viktigaste 
dricksvattentäkter. 
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§ 20 Tillsammans möter vi framtidens behov inom 
området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 
2021-2030 
Diarienummer KS22/34 

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

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

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

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

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

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

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.  

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

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

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

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

Yttrande 

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

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

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

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

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

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

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

Analys och reflektion: 

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

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

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.  

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

_____ 

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

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

 

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

 

För länets kommuner: 

Beata Allen, Aneby kommun  

Annelie Hägg, Eksjö kommun   

Carina Johansson, Gislaveds kommun 

Kristine Hästmark, Gnosjö kommun 

Susanne Wahlström, Habo kommun  

Ann-Marie Nilsson, Jönköpings kommun  

Mats Tingshagen, Mullsjö kommun  

Anna-Carin Magnusson, Nässjö kommun 

Stefan Gustafsson, Sävsjö kommun 

Mats Holmstedt, Tranås kommun 

Gert Jonsson, Vaggeryds kommun  

Henrik Tvarnö, Vetlanda kommun   

Mikael Karlsson, Värnamo kommun

_______________________________________________________________________________________________ 

Inledning 
Samhällsförändringar och skillnader i hälsa och 

socioekonomiska förutsättningar gör det nödvändigt 

med en omställning till främjande, nära och riktade 

insatser, stöd, omsorg och vård som stärker hälsan. 

Idag lever befolkningen längre, mår bättre och flera 

tidigare dödliga sjukdomar har istället blivit kroniska 

tillstånd. Samtidigt innebär den utvecklingen och 

demografin i länet stora utmaningar framöver, både 

vad gäller ekonomi och personalförsörjning. Därför 

behöver nya personcentrerade tjänster växa fram, såväl 

fysiska som digitala. Utvecklingen involverar utifrån ett 

kommunperspektiv flera nämnder och förvaltningar i 

tät samverkan med region och andra aktörer. 

Aktörernas förmåga till samordning utifrån invånarnas 

och individers behov är en nyckelfaktor. Nationella 

utredningar och överenskommelser inom Nära vård, 

Strategi för hälsa och Kraftsamling för psykisk hälsa 

 

 

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

betonar behovet av personcentrering, delaktighet och 

samskapande, tillgänglighet och kontinuitet och 

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

Där betonas gemensamt ansvar att minska gap i ohälsa 

och ojämlikhet mellan grupper. 

Ett länsgemensamt dokument kan inte detaljplanera ett 

omställningsarbete. Benämningen färdplan i den 

nationella utredningen God och nära vård visar att 

aktörerna behöver ha förutsättningar till omställning 

och mandat att agera på förändringar i omvärld och 

behov. Utifrån ett jämlikhets- och länsperspektiv utgör 

länets kommuner tretton aktörer som agerar 

tillsammans. Tillsammans ska vi agera oss fram, 

utveckla kompetenser och en stark kultur av 

samverkan, samordning och samarbete. Genom 

samverkan arbeta i de organisatoriska mellanrummen. 

Omställningen berör primärvården, som utförs av såväl 

region och kommuner, hela hälso- och 

sjukvårdssystemet, socialtjänsten, förskola och skola, 

samhällsplanering, fritids- och kultursektorn och 

samverkan med civilsamhällets olika aktörer. 
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Gemensamt uppdrag 
Gemensam målbild 

Vi behöver gemensamt skapa förutsättningar för goda 

livsvillkor och bättre hälsa. Då kan resurser också 

användas mer effektivt. Individers och närståendes 

förmåga att i samverkan med civilsamhälle, kommun 

och region främja hälsan behöver tillvaratas.  Tretton 

kommuner har tillsammans med Region Jönköpings län 

gemensam målbild och en stark 

samverkansorganisation. Uppdraget är gemensamt 

ansvar för systemet och det som behöver ske i 

systemets mellanrum. I en kommunorganisation finns 

aktörerna som ansvarar för delar och helhet i flera 

nämnder och förvaltningar som tillsammans skapar 

värde i mötet med invånaren. 

 

Målbild för omställning och förskjutning från vård till 

hälsofrämjande insatser och förutsättningar inom utbildning 

och skola, fritid och kulturliv. Samhällsplanering för 

hälsosamma miljöer. Fokus på förebyggande ansats, 

proaktiv planering, egenvård. Förflyttning till att rikta 

insatser till grupper av invånare för ökad jämlikhet, och 

minskad ojämlikhet i hälsa. Förflyttning från slutna till öppna 

insatsformer för invånare med störst behov.  

Insatser för att möta framtidens behov av främjande, 

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

organisationsnivå eller enskilda enheter. Arbetet sker 

genom samordnad utveckling hos många aktörer i en 

nätverksorganisering, där det gemensamma resultatet 

är gemensamt ansvar.  

 

 

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

 

 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har satt upp tre 

grundläggande principer för en god och nära vård: Nära 

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

bygger på relationer, är förebyggande, hälsofrämjande och 

proaktiv c) bidrar till jämlik hälsa, trygghet och 

självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande 

och tillit (Illustration: SKR) 

 

Styrande enkla regler när vi arbetar med 

förändringen  
- Vad blir bäst för invånaren 

- Ta ansvar för eget arbete, återkoppling till steget före 

och underlätta för steget efter 

- Vi gör det tillsammans 

 

Kommuners uppdrag i samverkan   
Genom en systematisk samverkan i hela 

kommunorganisationen och över verksamhets- och 

huvudmannagränser nås resultat att tidigt ge riktade, 

samordnade fördjupade insatser. Skillnader i 

socioekonomi och hälsogap behöver mötas med starka 

partnerskap mellan exempelvis vårdcentral, elevhälsa, 

skola, fritidsverksamhet och socialtjänstens olika 

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

skolan med fullföljda studier, förebyggande arbete, 

förbättrad psykisk hälsa, en ökad självständighet 

genom förebyggande och uppsökande arbete i alla 

åldrar. Genom att tillsammans utveckla 

behovsövergripande tjänstekoncept och 

situationsanpassa former och sätt som stödet ges på, 

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

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

på individen, platsen, de lokala behoven och 

förutsättningarna. Genom samordnad utveckling och 

gemensamma stödsystem för införande och 

uppföljning vill vi gemensamt och i förstärkt samverkan 

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

på.  

 

Kommuners primärvårdsuppdrag  
Riksdagen har beslutat om ny definition av Nationellt 

primärvårdsuppdrag som gäller från 1 juli 2021. Den 

kommunala hälso- och sjukvården (inkl hemsjukvård) 

är primärvårdsbaserad3. 

Nationell målbild:  

 Hälso- och sjukvården bör ställa om så att 

primärvården är navet i vården och samspelar 

med annan hälso- och sjukvård och med 

socialtjänsten 

 Målet med omställningen av hälso- och 

sjukvården bör vara att patienten får en god, 

nära och samordnad vård som stärker hälsan 

 Patienten är delaktig utifrån sina 

förutsättningar och preferensen och en 

effektivare användning av hälso- och 

sjukvårdens resurser ska kunna uppnås 

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

sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan 

avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller 

patientgrupper. Primärvården svarar för behovet av 

sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och 

behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller 

tekniska resurser eller någon annan särskild 

kompetens. 

Det innebär att: 

 Tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som 

krävs för att tillgodose vanligt förekommande 

vårdbehov 

 Se till att vården är lätt tillgänglig 

 Tillhandahålla förebyggande insatser utifrån 

befolkningens och individuella behov 

                                                           
3 Regeringens proposition 2019/20:164 

 

 Samordna olika insatser i de fall det är mest 

ändamålsenligt att samordningen sker inom 

primärvården 

 Möjliggöra medverkan vid genomförande av 

forskningsarbete 

Gemensam plan för primärvård utgör den 

gemensamma plattformen där Region Jönköpings län 

och tretton kommuner formulerar och tydliggör 

gemensamma områden för fortsatt arbete, 

förutsättningar för samsyn och hur vi gemensamt 

följer upp arbetet. 

 

Organisation för genomförande 

Kommunal utveckling 

Kommunal utveckling är kommunernas gemensamma 

utvecklingspartnerskap. Det aktiva arbetet drivs genom 

styrgrupper och nätverk inom områdena social välfärd 

och hälso- och sjukvård, utbildning inom förskola och 

skola, fritid samt kompetensutveckling. Styrgrupper 

och nätverk definierar behovsområden och styr 

inriktning och mål, detta genom verksamhetsplan, 

uppdrag och/eller projekt. PKS har fastställt tre 

kommungemensamma fokusområden. Ekonomisk 

effektivitet, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling samt nya arbetssätt för att klara 

välfärdsutmaningen. Målbild Nära vård och den av 

riksdagen beslutade definitionen av primärvård som 

nav poängterar fokus på hälsa, ett tydligt 

samordningsuppdrag och ett målinriktat arbete att 

minska ojämlikhet mellan grupper. Tretton kommuner 

med dess olika förvaltningar kan genom samverkan 

och samordnad utveckling stärka varandra, få stöd till 

sin lokala arena och uppnå en effektivare 

resursanvändning. Genom denna nätverksorganisering 

sker genomförande. Länets kommuner föreslås fyra 

gemensamma strategier och utvecklingsområden 

utifrån målbild för nära vård, arbete i organisatoriska 

mellanrum och förstärkt samordning. Med invånarnas 

behov i fokus rikta insatser inom främjande arbete, 

stärka hälsa och det förebyggande arbetet, tidiga och 

samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 

Införandestöd och arbetssätt som stödjer inriktningen 

och stödjande förutsättningar för medarbetare och 

invånare.   
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Gemensamt ledningssystem 

Arbetet som sker i förstärkt samverkan med 

huvudmannen Region Jönköpings län som 

samarbetspartner sker genomförandet i 

Ledningssystem för samverkan region Jönköpings län 

och region Jönköpings läns kommuner (ReKo) och tre 

strategigrupper. Strategigrupperna och dess forum 

omsätter målbilden i sina handlingsplaner. 

Kommunerna representeras i arbetet genom 

förvaltningschefer och 

verksamhetschefer/tjänstepersoner från skola, fritid 

samt socialtjänst och hälso- och sjukvård. 

Utvecklingsarbete och överenskommelser ger 

verksamheter och medarbetare förutsättningar att 

forma gemensamma lokala arbetssätt och stärkta 

samarbeten utifrån invånarnas behov. 

 

 

Strategier för att tillsammans möta 

framtidens behov inom området 

främjande, hälsa, stöd, omsorg och 

vård  
Arbetet med framtagande av planen har resulterat i 

fyra strategier. Arbetet ska ske med mål att skapa 

kunskapsbaserade, jämlika och resurseffektiva 

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

hög kvalitet. Varje strategi beskrivs med koppling till 

definitionen av målbilden, exempel på 

utvecklingsområden samt mätområden. De 

utvecklingsområden som beskrivs är de som är aktuella 

vid planens framtagande, och exempel på 

konkretisering. Några utvecklingsområden relaterar till 

flera strategier.  

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

2. Samverkan och kontinuitet för invånare med 

komplexa behov   

3. Förändrade arbetssätt 

4. Stärkta förutsättningar 

I följande avsnitt beskrivs de fyra områdena.  

 

 

 

  

 

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

 

 

 

 

”Jag vet vad som påverkar 

min hälsa och vad jag själv, 

med hjälp av mina nätverk 

kan göra för att må så bra 

som möjligt” 

”Alla som är inblandade vet 

vad jag har för målsättningar 

och arbetar tillsammans 

med mig för att nå dem” 

 

”Jag får de insatser och 

den omsorg och vård jag 

behöver, när jag behöver 

den, och på det sätt jag 

behöver den” 

”Enkla och effektiva 

kontakter gör att alla 

aktörer samverkar i en 

fungerande helhet” 
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_____________________________________________________________________________________________ 

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

 

Öka riktade hälsofrämjande och förebyggande 

insatser: En stor del av de kroniska sjukdomarna går att 

förebygga. Att arbeta hälsofrämjande och 

förebyggande har därmed stor potential. Identifierade 

ohälsogap och ojämlikhet i hälsa möter vi tillsammans 

med riktade insatser. Förstärka invånarens egna 

resurser och bidra till ett samhälle som stödjer 

hälsosamma val i vardagen. Förebyggande insatser 

utifrån såväl befolknings behov som individuella behov 

och förutsättningar.  

Koppling till målbild: 

- Prevention  

- Tidig upptäckt, tidiga insatser 

- Samskapande 

- E-hälsa 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

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

på 

- Hälsocenter och riktat hälsofrämjande arbete, 

särskilt psykisk hälsa alla åldrar 

Mätområden: 

- Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i 

Jönköpings län 

- Strategi för hälsa 

- Kraftsamling psykisk hälsa 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Strategi 2. Samverkan och kontinuitet för invånare med komplexa behov   
 

 

Stärk en nära samverkan, kontinuitet och samordning 

för invånare med komplexa behov och som möter olika 

vårdgivare och aktörer: Insatser, stöd, vård och omsorg 

som utgår från person, situation och behov. Insatser 

skapas tillsammans av invånare och medarbetare. Det 

är särskilt viktigt att förbättra insatser, omsorg och 

vård för de med störst behov. Invånare med komplexa 

och stora behov av samordning prioriteras genom en 

utökad samverkan mellan vårdcentral, socialtjänst, 

kommunal hälso- och sjukvård samt övrig hälso- och 

sjukvård för en trygg och säker situation.  

Koppling till målbild: 

- Personcentrering och samskapande 

- Underlätta för steget före och steget efter  

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Handlingsplaner i Strategigrupp Barn och 

unga, Psykiatri och missbruk, Äldre 

- Samordnad individuell plan (SIP) som utgör 

invånarens patientkontrakt. Patientkontrakt 

görs i första hand vid planering inom regionen 

och en SIP genomförs vid insatser från region 

och kommun 

- Trygg och Säker vård och omsorg 

- Team och gemensamma utbudspunkter 
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Mätområden:  

- Uppföljning av gemensamma resultat i 

Strategigrupp Barn och unga, Psykiatri och 

missbruk, Äldre, ex:  

Tillgänglighet 

Samordning av vård, insatser och 

omsorg 

Samordnad individuell plan, SIP, 

upplevd delaktighet 

Målgrupper med behov av fast/-a 

vårdkontakt/-er 

Kontinuitet, fast läkarkontakt och 

kontinuitetsindex 

 

 

 

 
 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Strategi 3. Förändrade arbetssätt 
 

 

Utveckla förändrade arbetssätt för en reell 

omställning: Det behövs nya innovativa sätt att 

leverera tjänster och service. Digitalisering och 

användningen av välfärdsteknik är viktiga möjliggörare. 

Det handlar också om att sluta göra, förändra och 

förenkla processer för att fokusera på det som skapar 

mest värde för invånaren. Skapa en enklare vardag för 

invånare och medarbetare med stöd av anpassat 

tjänsteutbud och ökad digitalisering. Genom digital 

teknik kan insatser, stöd och vård komma närmare och 

personens självständighet öka.  

 

 

 

Koppling till målbild:  

- insatser som sker ska ges så nära personen 

som möjligt 

- använda digitaliseringens och e-hälsans alla 

möjligheter att möta invånarens behov 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- mer tid för brukaren/invånaren genom ett 

ändrat arbetssätt (minskade resor, förenklad 

administration) 

- segmentering och målgruppsidentifiering  

- e-hälsa och digitalisering i samskapande, 

tjänstedesign, välfärdsteknik, 

egenmonitorering och självskattningstjänster, 

IoT Internet of things (uppkopplade föremål 

som styrs eller utbyter data över internet) 

- mobil kompetens, kompetens oberoende av 

plats 

- minskat digitalt utanförskap 

Mätområden:  

- Uppföljning av gemensamma resultat i 

digitalisteringsråd, e-hälsoråd samt Inera med 

följeforskning och tjänstedesign  

- Användning av tjänster och digitala stöd, och 

gemensamma IT-lösningar.
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______________________________________________________________________________________________ 

Strategi 4. Stärkta förutsättningar 
 

 

Överenskommelser som skapar förutsättningar för 

samarbete och personcentrering: Överenskommelser 

och strukturer mellan huvudmännen (makrosystem) 

och samordningsformer mellan 

verksamheter/enhetsnivå (mesosystem) ska skapa 

förutsättningar för samarbete, invånare tillsammans 

med teamet (mikrosystemen). Det förutsätter 

samverkan vid planering och utveckling av 

verksamheterna, och samordning vid resurssättning 

och prioriteringar för att minska mellanrum. Bästa 

tillgängliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte 

mellan medarbetare och invånare. Kompetens i realtid 

från olika aktörer, med bland annat digifysiska 

arbetssätt. 

 

 

Koppling till målbild: 

Kultur av tillit och samverkan. Leda och utveckla för att 

förstärka goda relationer som bidrar till sömlös 

samverkan där värde skapas tillsammans.  

 

Kunskapsstyrning i samverkan hälso- och sjukvård och 

socialtjänst.  

- Nationell kunskapsstyrning inom socialtjänsten 

- Nationellt system för kunskapsstyrning inom 

hälso- och sjukvård 

 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling och 

förnyelse 

- Gemensam kompetensutvecklingsplan som del 

i Gemensam plan för primärvård. 

 
Implementering av överenskommelser 

- Lednings- och samverkansstrukturer 

- Avtal och överenskommelser 

- Styrande dokument, kunskapsstöd och 

riktlinjer 

- Verksamhetsutveckling 

 

Exempel på utvecklingsområden som konkretiserar 

strategin: 

- Mobila lösningar 

- Vård och insatsprogram samt 

Personcentrerade och sammanhållna 

vårdförlopp 

- Utveckling av kompetens och träningsmiljöer 

- Användning av nationella kvalitetsregister som 

ex Senior Alert och Palliativregistret integrerat 

i verksamheters kvalitetsarbete 

- Samverkan primärvård och specialiserad vård i 

hemmet  

- Samordnad vårdplanering i öppenvård, 

somatik och psykiatri 

- Handlingsplan för ökad patientsäkerhet 

- Ledarskapsutveckling, gemensam kommun 

och region 

Mätområden:  

- Nationella indikatorer God och Nära vård 
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Kompetensförsörjning, kompetensutveckling och 

förnyelse - Goda förutsättningar för vårdens 

medarbetare 
Invånaren med behov inom området främjande, hälsa, 

stöd, omsorg och vård möter medarbetare. De 

medarbetarna ska känna trygghet och kompetens för 

uppgiften att möta behovet på effektiv nivå och med 

rätt insats.  

Invånaren ska uppleva en förflyttning till 

hälsofrämjande och förebyggande insatser. 

Medarbetarnas kompetens att stödja hälsa är en viktig 

del i omställningen. När ohälsa finns är medarbetarnas 

roll att genom proaktiva insatser samverkan på bästa 

effektiva omhändertagandenivå. Då behöver 

medarbetaren i kommunens verksamheter känna att 

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

när jag behöver det” Hela kompetenskedjan behöver 

få förutsättningar att ge invånaren det stöd den 

behöver när man behöver det på det sätt man 

behöver, på plats eller genom digitala tjänster. 

 Samordning av huvudmännens 

kompetensutvecklingsplaner ska ske genom 

Gemensam kompetensutveckling – för en god och nära 

vård, som en del i Gemensam plan för primärvård.  

En nära hälso- och sjukvård i hemmet såväl planerad 

som oplanerad bedrivs dygnet runt av kommunerna 

oavsett ålder och diagnos upp till och med  

 

 

sjuksköterskenivå. När invånarens behov så är, krävs 

att Regionen bidrar  

med läkare och konsultteam inom ex specialiserad 

palliativ vård (SSIH) och inom andra specialistområden. 

Det kräver hög kompetens och kontinuitet hos 

kommunens personal. Detta är ett fortlöpande arbete 

som behöver vara välorganiserat. Regionen behöver 

också ta ett stort ansvar för stöd och utbildning till 

kommunernas personal. Primärvården är basen, 

specialiserad och högspecialiserad diagnostik och 

sjukhusvård ska finnas tillgänglig när den behövs. Om 

och när enskild invånare behöver, och kommunen ska 

medverka till utförande av insatser på specialiserad 

nivå, avgörs i samband en samordnad vårdplanering 

där samordnad individuell plan (SIP) upprättas som 

beskriver överenskommelse, ansvarsfördelning och 

planerad uppföljning. 

Mätområden:  
 

- Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelser 

- Nationella kvalitetsregister, Senior Alert, 

Svenska Palliativregistret, Rikssår, Riksstroke 

samt SveDem och BPSD (beteendemässiga och 

psykiska symtom vid demenssjukdom). ASI 

(Addiction Severity Index). 

- Tillgodosett utbildningsbehov för 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom alla 

de yrkeskategorier och utbildningskategorier 

som verkar i nära vård.
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_________________________________________________________________________________________ 

Fortsatt arbete 
De fyra strategierna är framarbetat utifrån olika 

underlag, dialoger, mötesplatser och erfarenheter från 

pågående arbete inom länet. Nationella underlag är 

utredningar, delbetänkanden, statliga 

överenskommelser. Lokala och regionala underlag i 

form av kommuners verksamhetsplaner, workshops 

och dialoger i befintliga mötesplatser med plattform 

Kommunal utveckling, Ledningssystem i samverkan 

med ReKo, Strategigrupper med tillhörande 

arbetsgrupper och länsgrupper, Regional utveckling. 

Vidare arbete sker i styrgrupper och chefsnätverk som 

samordnas via kommunal utveckling, och organiseras 

via uppdrag och projekt som partnerskapen sätter 

samman, och följs upp gemensamt.  

En samordnad utveckling för god och nära vård med 

fokus på primärvården förutsätter gemensamt 

utvecklingsarbete i tre strategigrupper där regional 

hälso- och sjukvård och kommuner tillsammans 

formulerar gemensamma handlingsplaner.  

Konsekvenser 

Uppföljning 

Nationella uppföljningar och indikatorer av God och 

nära vård är under utveckling4. Ambitionen är att säkra 

att vi når och gör skillnad för invånaren och att 

uppföljning tar sin utgångpunkt i det som invånaren 

definierar som värdeskapande. De effekterna kan ta tid 

att uppstå och styr- och ledningssystem samt 

ersättningsystem behöver samverka med den 

gemensamma målbilden. Det finns endast ett fåtal 

indikatorer som belyser effekterna av omställningen 

för kommunorganisationerna, samt uppföljning som 

beskriver det gemensamma resultatet. Det saknas idag 

möjligheter att, på lokal såväl som nationell nivå, följa 

resultat för patient- och brukarströmmar över 

huvudmannagränserna. 5  

Ekonomiska konsekvenser 

De beskrivna behoven behöver mötas med nya 

arbetssätt, med befintliga resurser. Den uppgiften för 

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

https://vardenisiffror.se/rapporter/omradesrapporter  

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

länets tretton kommuner delas med hälso- och 

sjukvårdshuvudmannen, Region Jönköpings län. 

Gemensam plan för primärvård formulerar arbetet för 

samordnad utveckling inom motsvarande områden 

som här formuleras för 13 kommuner. Via ReKo, 

strategigrupper samt gemensamt med Sektionen för 

Primärvård och rehabilitering sker uppföljning av det 

gemensamma uppdraget för en omställning av hälso- 

och sjukvården med primärvården som nav. 

Primärvårdsuppdraget bärs av samtliga vårdcentraler 

och kommunernas hälso- och sjukvård. 

Huvudmännens överenskommelser och avtal sätter de 

ekonomiska förutsättningarna. Ingen av parterna har 

tolkningsföreträde, utan är jämbördiga. Det betyder 

ett aktivt arbete där Regionen och tretton kommuner 

gemensamt utvecklar vårdprocesserna inom det 

gemensamma primärvårdsuppdraget. 

Länsövergripande samordning för tjänsteutveckling, 

kompetensutveckling och samordning av digitala 

investeringar i ex välfärdsteknik förväntas ge 

ekonomisk effektivitet. De förstärkningsuppdrag som 

finns för lokala befolkningsinriktade arbeten med ett 

gemensamt geografiskt hälsoansvar för befolkningen 

har långsiktiga stora potentialer av effekthemtagning 

och nyttorealisering.  Områden där det finns en risk för 

kostnadsdrivande och kravdrivande utveckling för 

kommunerna är införande av personcentrerade och 

sammanhållna vårdförlopp (PSVF) samt vård- och 

insatsprogram (VIP).  

Konsekvenser i verksamheterna  

Genom Gemensam plan för primärvård och 

överenskommelser säkerställer kommunerna 

tillsammans med region Jönköpings län 

förutsättningarna för det praktiska genomförandet och 

förebygger gränsdragningsproblem mellan vårdnivåer 

och mellan aktörer på primärvårdsnivå (kommuner och 

vårdcentraler). Kommunen ansvarar enligt avtal6  för 

psykiatrisk hemsjukvård och somatisk hemsjukvård på 

primärvårdsnivå. Om och när enskilda patienter ska få 

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

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

samband med upprättande av vårdplan.      

Dialog och uppföljning ska ske av åtaganden mellan 

vårdcentralsorganisationen och kommunernas hälso- 

och sjukvårdsföreträdare med fördjupad uppföljning i 

ReKo. De åtagandena är:   

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

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

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

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

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

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

Utveckling för jämlik hälsa och en reell 

fokusförflyttning till förebyggande, hälsofrämjande och 

proaktiva insatser och investeringar i stärkt lokal 

samverkan och team innebär horisontella 

prioriteringar för aktörerna. Omställningen mot god 

och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 

vi måste minska ledtider och öka produktiviteten 

ställer stora krav på resursfördelningen. Att följa det 

ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 

omställningen är av största vikt. I det fallet planerade 

omställningar beräknas leda till kostnadsförskjutningar 

mellan regionen och kommunerna så behöver 

överenskommelse finnas kring finansiering innan 

respektive omställning verkställs. 

Ändrade arbetssätt syftar till att med medborgaren i 

centrum också utföra insatser på samhällsekonomiskt 

bästa sätt. Hantering av kostnadsökningar som beror 

på ambitionsökningar behöver överenskommas mellan 

region och kommuner. 

 

Ställnings-

tagande

tjänste-
personer  

Remiss

jan-maj 
2021

Beslut 

redovisning 
2021-09-30 
resultat, 
mätningar 
och 
berättelser

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

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

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

____________________________________________________________________________________________ 

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

Här illustreras riktningen genom berättelser som en 

viktig del att beskriva vad vi gemensamt vill 

åstadkomma genom omställningsarbetet.  

 

 

 

 

 

 
 

 

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

 

 

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

 

 

   
 

 

 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

 

 

 

 
 

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

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-01 

Sida 
18 

 

Justeras Expedierats 

 

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

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

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

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

_____ 
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Redovisning av delegationsbeslut 
 
 
 

 
Protokoll från arbetsutskottet........................................ 2022-02-08 
Protokoll från personalutskottet.................................... 2022-02-25 
Protokoll från arbetsutskottet........................................ 2022-03-01 
 
Tillstånd brandfarlig vara  ............................................. Nr 7 
Avslag på begäran om allmän handling........................ Nr 8 
Anställning av deltidsbrandman ................................... Nr 9 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut fattade av: Gustav Andersson, ställföreträdande räddningschef 
 
 
Beslutsdatum Ärendenr i 

Daedalos 
Beslutet avser (t ex egensotning tillstånd) Beslut Beslutsnr 

(fylls i av 
registrator) 

2022-01-18 2022-000004 Tillstånd brandfarlig vara Beviljas Nr 7 
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BESLUT 

Datum 
2022-03-01 

Dnr Sida 
1 (1) 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx)

TELEFAX 
036-442 81 60 (vx)

E-POST
info@habokommun.se

Beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av 

allmän handling 

Vi har mottagit er begäran om att få ta del av risk- och sårbarhetsanalys. 

De handlingar du begär att få utlämnande är enligt vår mening inte 
lämpliga att lämna då de omfattas av sekretess enligt 18 kap. 13 § 
offentlighets- och sekretesslagen. Därför avslås er begäran. 

Beslutet är fattat av kansli- och kommunikationschef i enlighet med 
kommunstyrelsens delegationsordning. Är du missnöjd med beslutet kan 
du överklaga, se bilaga.  

Med vänlig hälsning 

Frida Wahlund 
Kansli- och kommunikationschef 
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BESLUT 
 
Datum Dnr Sida 
2022-03-07   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.  

 

2022-03-07 Anställning av deltidsbrandman 

 

Räddningstjänsten 

 

Gustav Andersson 
Stf räddningschef  
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