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1 Allmänt 
Från och med 2019 gäller en ny redovisningslag för kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597). Lagen säger att minst en gång under räkenskapsåret ska en särskild redovisning 
(delårsrapport) för verksamheten upprättas från räkenskapsårets början. Rapporten ska omfatta en 
period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. 

En delårsrapport ska innehålla följande delar: 

- en resultaträkning 

- en balansräkning, och 

- en förenklad förvaltningsberättelse 

I den förenklade förvaltningsberättelsen ska b.la. ingå; upplysningar om förväntad utveckling 
avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning, en redovisning 
av hur helårsprognosen förhåller sig till fastställd budget för löpande verksamhet, samlad men 
översiktlig bild av investeringsverksamheten, en bedömning av balanskravsresultatet utifrån 
helårsprognosen samt händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter 
dess slut, men innan delårsrapporten upprättats. 

1.1 Definition av organisationen 

Kommunen: Skattefinansierad och affärsdrivande verksamhet (VA) 

Bolagskoncernen De helägda Bolagen Habo Energi AB (moderbolag), Habo Kraft AB och Habo 
bostäder AB 

Koncernen Habo kommun (Kommunkoncernen). Habo kommuns samlade verksamhet och 
bolagskoncernen 

Eliminering. Eliminering av interna mellanhavanden har först skett inom bolagskoncernen, därefter 
har eliminering skett mellan bolagskoncernen och Habo kommun. 
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2 Förvaltningsberättelse 
2.1 Finansiellt resultat 

2.1.1 Resultatnivå 

Kommunens resultat för perioden uppgår till 86 mnkr, vilket är 4 mnkr lägre än resultatet för 
motsvarande period 2021. I delårsresultatet för 2022 är vinster från tomtförsäljning inkluderade 
med 3,4 mnkr. I resultatet för motsvarande period 2021 var reavinsterna 2,4 mnkr. Intäkter i form 
av skatter och generella statsbidrag har ökat med 48 mnkr (9,0 procent) till 582 mnkr. 
Verksamhetens nettokostnader har under perioden ökat med 11,1 procent, från 446 mnkr 2021 till 
497 mnkr 2022. Personalkostnaderna, inklusive pensioner, som utgör en stor del av verksamhetens 
kostnader har ökat med 11 mnkr (3,3 %) till 345 mnkr. 

Faktiskt arbetad tid, inklusive timanställda, för perioden 1 januari till 31 juli har ökat med knappt 22 
500 timmar (2,9 %) från ca 781 500 timmar till ca 804 000 timmar. Det är huvudsakligen på barn- 
och utbildningsförvaltningen som den faktiskt arbetade tiden har ökat. Totalt har antalet arbetade 
timmar ökat med ca 20 000 timmar eller sex procent. Ökningen förklaras av fler barn och elever i 
verksamheten. 

Det ekonomiska resultatet för perioden januari t o m augusti har de senaste åren varit betydligt 
bättre än resultatet för helåret. En viktig förklaring är semesterlöneskulden. För resterande del av 
2022 förväntas ökningen av semesterlöneskulden belasta resultatet med ca 20 mnkr. Ytterligare en 
viktig förklaring är att ersättningen till andra kommuner för gymnasieskolan påverkar resultatet 
proportionellt sett mer under tertial III än för tidigare tertial. Avskrivningarna och lönerna är 
relativt sett högre under årets sista tertial jämfört med tidigare tertial.  I år har en avsättning 
avseende sluttäckning av deponi gjorts med 13 mnkr under tertial II vilket motverkar faktorerna 
ovan. 

För koncernen Habo kommun är delårsresultatet 97 mnkr (99 mnkr) före skatt. Resultatet för Habo 
Energi AB är 0,3 mnkr (-1,8 mnkr). Habo Kraft AB redovisar ett delårsresultat på 7,1 mnkr (6,9 
mnkr). Habo Bostäder AB:s resultat under perioden är 3,5 mnkr (4,1 mnkr). 

Bolag Resultat 2022-08-31 Resultat 2021-08-31 Resultatprognos helår 

Habo Energi 342 -1 808 76 

Habo Kraft 7 113 6 918 8 186 

Habo Bostäder 3 516 4 087 3 321 

Summa    

I tabellen redovisas resultat efter finansiella poster för bolagen som ingår i koncernen Habo Energi. 

2.1.2 Investeringar 

Årets bruttoinvesteringsutgifter uppgår t.o.m. augusti till 131 mnkr. Det är 55 mnkr högre än för 
motsvarande period 2021. Investeringsbudgeten för 2022 är mycket stor och uppgår till nära 420 
mnkr. Under 2022 har det främst bokförts större investeringsutgifter på nybyggnad av förskola och 
skola med 61 mnkr. Investeringsutgifterna för vatten- och avloppsverksamheten uppgår till 18 
mnkr. 
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2.1.3 Finansiering 

Kommunens långfristiga låneskuld exklusive periodiserade anläggningsutgifter uppgick 2022-08-31 
till 275 mnkr. Skulden är oförändrad sedan årsskiftet och 2021-08-31. Den genomsnittliga 
låneräntan har varit 0,37 % (0,23 %) de senaste 12 månaderna. 

2.1.4 Likviditet 

Under perioden januari-augusti har likviditeten försämrats gradvis. Det förklaras av de stora 
investeringsutgifterna under året. Posten kassa och bank uppgick till 69,8 mnkr per 2022-08-31. Vid 
delårsbokslutet 2021 var behållningen 107,6 mnkr och vid årsskiftet 2022/23 106,3 mnkr. 

2.1.5 Soliditet 

Soliditeten exkl. pensioner intjänade före 1998 uppgick den 31 augusti 2021 till 52,3 procent. Det är 
en ökning med 6,4 procentenheter jämfört med delårsbokslutet 2021 och 8,1 procentenheter högre 
än i årsbokslutet för 2021. 

2.1.6 Pensioner 

Uppgifter om pensioner baseras på uppgifter från KPA Pension avseende förhållandet per 2022-08-
31. I balansräkningen per 2022-08-31 är 43,0 mnkr inklusive särskild löneskatt avsatt till pensioner. 
Det är en ökning med 0,8 mnkr sedan årsskiftet. Förändringen beror huvudsakligen ränte- och 
basbeloppsuppräkning. Utbetalningar är marginellt större än nyintjänad förmånsbestämd pension. 
För den avgiftsbestämda ålderspensionen har skuldförts 15,3 mnkr inkl. särskild löneskatt. 

Ansvarsförbindelsen, pensioner intjänade t o m 1997, uppgår vid periodens utgång till 166,4 mnkr 
inklusive löneskatt. Det är en minskning med 4,9 mnkr jämfört med delårsbokslut 2021 och en 
minskning med 2,7 mnkr sedan årsskiftet. 

2.2 Avstämning mot balanskravet 

Det redovisade resultatet för perioden är 75,4 mnkr. I resultatet ingår realisationsvinster från 
försäljning av anläggningstillgångar med 0,4 mnkr. Delårsrapportens resultat uppfyller balans-
kravet. Det prognostiserade resultatet för helåret uppfyller lagens krav om en ekonomi i balans. 

Årets resultat enligt resultaträkningen 86,4 

Realisationsvinster från försäljning av anläggningstillgångar -0,4 

Justering för reavinster/förluster enl. undantagsmöjlighet  

Orealiserade vinster och förluster från värdepapper samt återföringar  

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 86,0 

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv  

Användning av medel från resultatutjämningsreserv  

Balanskravsresultat 86,0 
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2.2.1 God ekonomisk hushållning 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra finansiella mål för God ekonomisk hushållning. 

1. Resultatet vara minst 2,0 procent i förhållande till skatter och bidrag för åren 2021-2023 

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

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

4. Nämndernas samlade budgetutfall ska inte något av åren 2021-2023 överstiga budgeten 

Enligt prognosen för 2022 beräknas resultatet bli 59 mnkr vilket motsvarar 6,8 procent av skatter 
och generella statsbidrag. Detta innebär att mål 1 nås. För perioden 1 januari t o m 31 augusti är 
resultatet 86 mnkr vilket motsvarar 14,8 procent av skatter och generella statsbidrag. Målet har nåtts 
för perioden. 

Enligt prognosen beräknas investeringsutgifterna netto uppgå till 267 mnkr. Om vatten- och 
avloppsverksamheten (VA) exkluderas stannar prognosen på 235 mnkr. Resultatet beräknas till 72 
mnkr (exklusive VA) och avskrivningarna till 49 mnkr (exklusive VA). Det rullande 
femårsmedelvärdet blir 105 procent. Detta innebär att mål 2 uppfylls. För perioden 1 januari t o m 
31 augusti är det rullande femårsmedelvärdet 119 procent. Målet har nåtts för perioden. 

Soliditeten beräknas överstiga 36 procent per 2022-12-31 och mål 3 kommer att nås. Per 31 augusti 
är soliditeten 52,3 procent. Målet har nåtts för perioden. 

Den nuvarande prognosen pekar på att nämnderna sammantaget kommer att bedrivas sin 
verksamhet inom budget. Detta innebär att mål 4 kommer att nås. Nämnderna redovisar 
sammantaget ett resultat för perioden 1 januari t o m 31 augusti ett resultat som är bättre än budget 
och målet har nåtts för perioden. 

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga fullmäktiges fyra finansiella mål om God ekonomisk 
hushållning beräknas uppnås år 2022. De har också uppnåtts för perioden 1 januari t o m 31 augusti 
2022. 

2.2.2 Fokusområden för samhällsutveckling 

Kommunfullmäktige har valt att prioritera tre områden som är särskilt viktiga att arbeta med inom 
ramen för kommunens roll som samhällsutvecklare. Statusrapport över de aktiviteter som pågår 
inom respektive fokusområde. 

2.2.2.1 Starkt lokalt näringsliv 

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

- Inspirationsseminarium för näringslivet kring offentlig upphandling 

- Projekt kring klarspråk, hur kommunicerar vi med företagen i myndighetsärenden 
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- Skapa nya mötesformer mellan skola och näringslivet för att skapa intresse och kunskap hos 
eleverna beträffande ed möjligheter som finns hos näringslivet i Habo. 

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

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

Habo kommun placerade sig i 2022 års mätning som nummer ett (1) i länet samt nummer 11 i 
landet i svenskt näringslivs ranking angående företagsklimatet. Det var tredje året i rad som 
kommunen placerade sig som nummer ett i länet gällande företagsklimatet. 

2.2.2.2 Bostäder för hela livet 

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

Fokusområdet är det övergripande samlingsprojektet/samhällsparaplyet för att hantera bostads-
försörjningen och som underlag för arbetet finns framtagna riktlinjer för bostadsförsörjningen. 
Intresset från olika exploatörer att bygga i Habo har varit stort de senaste åren. Utvecklingen i 
världen under 2022 kan dock komma att påverka att takten minskar och kommunens 
befolkningsprognoser behöver revideras men även under tertial två (2)har ett större byggprojekt 
med en nyproduktion av 54 lägenheter påbörjats i Habo tätort samtidigt som ett annat projekt med 
39 nyproducerade lägenheter närmar sig slutförande. 

2.2.2.3 Psykisk hälsa 

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

- Äldres psykosociala hälsa 

- Våld i nära relationer 

- Meningsfull fritid 

- Tidiga samordnade insatser 

- Social hållbarhet 

Det finns en handlingsplan framme för vilka insatser som ska genomföras inom respektive 
prioriterat område och många aktiviteter pågår i samarbete med externa aktörer som föreningar och 
region. Pandemin hindrade uppstarten av ett antal projekt men dessa har nu i stor utsträckning 
kunnat påbörjas. Som exempel på pågående aktiviteter kan nämnas ett långsiktigt hållbart samarbete 
i form av idrottsaktiviteter på fritids tillsammans med Habo Volley, kunskapshöjande insatser om 
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att förebygga suicid, uppstart av Hälsocenter, ett utökat föräldraskapsstödprogram och ett ökat 
antal genomförda hälsosamtal för äldre. 

Kommunstyrelsens bedömning 

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

2.2.3 Fokusområden för verksamhetsutveckling 

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

2.2.3.1 Enkel och tillgänglig service 

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

2.2.3.2 Mod och innovation för effektiv resurshantering 

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

2.2.3.3 Attraktiv arbetsgivare 

Redan idag är det svårt att rekrytera personal inom vissa områden. De flesta prognoser visar att 
behålla och rekrytera personal kommer att bli en ännu större utmaning de närmaste åren. Det är 
viktigt med kompetensförsörjning för att kunna erbjuda kommunmedlemmarna bästa möjliga 
service. 
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2.2.3.4 Uppföljning under år 2022 

I tabellen nedan beskrivs i vilken grad nämndernas mål har uppfyllts med hjälp av en fyrgradig 
skala. Den lägsta nivån av måluppfyllelse är "ej uppfyllt" följt av "delvis uppfyllt", i "hög grad 
uppfyllt" och slutligen "helt uppfyllt". I de fall då ingen uppföljning har gjorts markeras detta med 
"ej utvärderad". Om nämnden eller förvaltningen inte har något mål inom fokusområdet har 
”saknas” angetts i matrisrutan. 

 Enkel och tillgänglig 
service 

Mod och innovation Attraktiv 
arbetsgivare 

Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) I hög grad uppfyllt I hög grad uppfyllt Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) Delvis uppfyllt I hög grad uppfyllt Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsen (räddningstjänsten) Saknas Saknas I hög grad uppfyllt 

Byggnadsnämnden Delvis uppfyllt Saknas I hög grad uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt I hög grad uppfyllt 

Fritid- och kulturnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt I hög grad uppfyllt 

Socialnämnden Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt 

Miljönämnden I hög grad uppfyllt I hög grad uppfyllt I hög grad uppfyllt 

Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) Förvaltningen har bedömt att målet för 
"attraktiv arbetsgivare" bara delvis är uppfyllt. Bedömningen baseras på att Habo kommun är den 
kommun i länet som har högst sjukfrånvaro bland de anställda. Ett arbete har påbörjats med 
målsättningen att minska sjukfrånvaron. Bland annat genomför kommunen regelbundna möten 
med Habo vårdcentral, Försäkringskassan och Företagshälsovården med syfte att förbättra 
samarbetet. 

Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) Tekniska förvaltningen har bedömt att målet för 
"enkel och tillgänglig service" bara delvis är uppfyllt eftersom det saknas en generell riktlinje för 
kommunikation. Medvetenhet kring vikten av god kommunikation har dock ökat under året. 
Förvaltningen bedömer att målen för "attraktiv arbetsgivare" bara delvis är uppfyllda. Detta 
förklaras huvudsakligen av svårigheter kring kompetensförsörjning. 

Byggnadsnämnden Inom ramen för "enkel och tillgänglig service" drivs bland annat arbete med 
digitalisering. Per augusti har en tredjedel av kommunens detaljplaner digitaliserats. Målet bedöms 
av förvaltningen vara "delvis uppfyllt". 

Barn- och utbildningsnämnden Området "enkel och tillgänglig" service bedöms av förvaltningen 
bara vara "delvis uppfyllt" främst på grund av problem kring ett program för pedagogisk 
dokumentation. När det gäller området "mod och innovation" pågår mycket arbete inom 
digitalisering. Den övergripande bedömningen är att målet är "delvis uppfyllt". 

Fritid- och kulturnämnden Förvaltningen har bedömt att målet för "enkel och tillgänglig service" 
bara delvis är uppfyllt. Bedömningen baseras på att det råder viss brist på lokaler för ideella 
verksamheter. Inom området "mod och innovation för effektiv resurshantering" finns tre delmål. 
För två av delmålen har bedömningen varit att de är "delvis uppfyllda". Införandet av ett digitalt 
system för tidsbokningar har försenats men är nu installerat och tagit i drift. Fritidsgårdens 
verksamhet har under perioden anpassats till delvis nya förutsättningar och personalens arbetstider 
har förändrats för att bättre möta efterfrågan. 
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Socialnämnden Områdena "enkel och tillgänglig service" och "mod och innovation för effektiv 
resurshantering" har slagits ihop till "digitalisering och välfärdsteknik". Förvaltningen har bedömt 
att målet är "delvis uppfyllt". Det sker ett kontinuerligt arbete inom förvaltningen med att hitta 
digitala lösningar som frigör tid för medarbetare och innebär ökad självständighet för brukarna. 
Arbetet kräver initialt resurser i form av medarbetares tid och investeringar i utrustning. Exempel på 
pågående projekt är; planeringssystem, digitala läkemedelsskåp och e-tjänster inom ekonomiskt bistånd 

2.2.3.5 Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen bedömer att målen för samtliga tre verksamhetsutvecklingsområden är delvis 
uppfyllda. Det pågår arbete inom samtliga förvaltningar och områden för att i än högre utsträckning 
nå målen. Kommunstyrelsen följer löpande under året utvecklingen, främst i samband med 
tertialrapportering och vid dialogmöten. 

2.2.4 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Med kritiska kvalitetsfaktorer avses faktorer som är väsentliga för att verksamheten ska bedri-vas i 
enlighet med grunduppdraget. Kritiska kvalitetsfaktorer följs upp i fyra perspektiv; med-borgare 
(målgrupp), verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

2.2.4.1 Målgruppsperspektiv 

I målgruppspektivet är kvalitet och effektivitet med utgångspunkt från kommun-medlemmarna i 
fokus. Det handlar om att t ex leverera goda prestationer, bemötande, rättssäkerhet, trygghet och 
korta väntetider. 

2.2.4.2 Verksamhetsperspektiv 

Verksamhetsperspektivet handlar om kvalitet och effektivitet i verksamhetsprocesserna. Det kan 
vara ledtider, felminimering, samverkan, ändamålsenlighet, system och metoder. 

2.2.4.3 Medarbetarperspektiv 

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

2.2.4.4 Ekonomiperspektiv 

Ekonomiperspektivet sätter kvalitet och effektivitet med utgångspunkt från god ekonomisk 
hushållning i centrum. Exempel på faktorer är rätt kostnadsnivå och god produktivitet. 
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2.2.4.5 Uppföljning under år 2022 

I tabellen nedan beskrivs, med hjälp av kvalitetsindikatorer, i vilken grad nämndernas verksamhet 
bedrivs i enlighet med grunduppdraget. Den lägsta nivån är "ej uppfyllt" följt av "delvis uppfyllt", i 
"hög grad uppfyllt" och slutligen "helt uppfyllt". I de fall då ingen uppföljning har gjorts markeras 
detta med "ej utvärderad". I de fall då bedömningen är "delvis uppfylld" eller "ej uppfylld" finns en 
förklaring i texten under tabellen. De bedömningar per perspektiv som presenteras i tabellen består 
i sin tur av delbedömningar. I de fall där det finns delbedömningar med nivå "ej uppfyllt" beskrivs 
de. 

 Målgrupp Verksamhet Medarbetare Ekonomi 

Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen) I hög grad 
uppfyllt 

I hög grad uppfyllt I hög grad 
uppfyllt 

I hög grad 
uppfyllt 

Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt I hög grad 
uppfyllt 

Delvis uppfyllt 

Kommunstyrelsen (räddningstjänsten) Delvis uppfyllt I hög grad uppfyllt I hög grad 
uppfyllt 

I hög grad 
uppfyllt 

Byggnadsnämnden Uppfyllt Uppfyllt I hög grad 
uppfyllt 

I hög grad 
uppfyllt 

Barn- och utbildningsnämnden I hög grad 
uppfyllt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt I hög grad 
uppfyllt 

Fritid- och kulturnämnden I hög grad 
uppfyllt 

Delvis uppfyllt Delvis uppfyllt Uppfyllt 

Socialnämnden Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Ej utvärderat Ej uppfyllt 

Miljönämnden I hög grad 
uppfyllt 

I hög grad uppfyllt I hög grad 
uppfyllt 

I hög grad 
uppfyllt 

Kommunstyrelsen (tekniska förvaltningen) Tekniska förvaltningen pekar ut avloppshanteringen 
som ett område där inte de kritiska kvalitetsindikatorerna uppfylls. Bedömningen har gjorts med 
utgångspunkt från mängden avloppsvatten som bräddade vid reningsverket i början av 2022 men 
också återkommande bräddning som inträffar till följd av begränsad kapacitet på överföringsledning 
från reningsverk till våtmark. Kvalitetsindikatorerna för ekonomi når endast delvis uppfyllt på 
grund av vissa tunga ekonomiadministrativa processer. 

Kommunstyrelsen (räddningstjänsten) Räddningstjänsten tillsynsplan är färdigställd och tillsyner 
kommer att genomföras under hösten 2022. 

Barn- och utbildningsnämnden Under perspektivet "verksamhet" bedömer barn- och 
utbildningsförvaltningen att den kritiska kvalitetsindikatorn kring ändamålsenliga lokaler bara delvis 
är uppfylld. Bl a bedöms lokalerna för kulturskolan verksamhet inte fullt ut vara ändamålsenliga. 
Under perspektivet "medarbetare" bedöms sjukfrånvaron vid vissa enheter vara så hög att 
indikatorn bara är delvis uppfylld. 

Fritid- och kulturnämnden Under verksamhetsperspektivet når inte kvalitetsindikatorn för 
ändamålsenliga lokaler mer än "delvis uppfyllt". Kommunens föreningar har stora behov av 
tränings- och matchtider. Behoven kan inte alltid tillgodoses via kommunens lokaler. När det gäller 
"medarbetarperspektivet" bedöms det bara vara delvis uppfyllt eftersom långtidssjukskrivningarna 
varit relativt höga. 

Socialnämnden Under målgruppsperspektivet redovisar socialnämnden "delvis uppfyllt" för 
"rättssäkerhet" och "självförsörjning". Det kommer att rapporteras sex ej verkställda beslut till 
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Inspektionen för vård och omsorg för kvartal II. I Habo kommun är det relativt få hushåll som 
uppbär ekonomiskt bistånd. Utgifter för ekonomiskt bistånd har sjunkit under året. Under 
verksamhetsperspektivet redovisar socialnämnden "ej uppfyllt". Anledningen till avvikelsen är 
svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens. Ett exempel på svårigheterna är att av 24 
annonserade tjänster under året har bara sju kunnat tillsättas med rätt kompetens. Förvaltningen 
genomför flera åtgärder för att underlätta personalförsörjningen. Även för ekonomiperspektivet 
bedömer förvaltningen att målet inte är uppfyllt. Avvikelsen förklaras av ökade kostnader för 
övertidsersättningar. Under perioden januari till juli har antalet övertidstimmar ökat från 1 320 till 4 
320 timmar. Ökningen beror på svårigheten att rekrytera vikarier och ökade verksamhetsbehov. 

2.2.4.6 Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen bedömer med utgångspunkt från redovisade kritiska kvalitetsfaktorer att 
nämndernas grunduppdrag inte i alla delar är uppfyllda. De största problemen rör 
personalförsörjning och framförallt inom socialnämndens verksamhetsområde. Nämnden och 
kommunstyrelsen är väl medvetna om problemen och flera insatser har gjorts och görs för att 
underlätta rekrytering och behålla befintlig personal. Personalförsörjning är naturligtvis inte ett 
specifikt problem för Habo kommun utan en av de största svårigheterna för kommunal sektor och 
även andra sektorer i samhället. 

2.2.5 Kommunens modell för uppföljning 

Verksamhetsutvecklingsmålen och kritiska kvalitetsfaktorer följs upp i delårsrapport och 
årsredovisning. Under innevarande år sker uppföljning i form av dialogmöten mellan representanter 
för kommunstyrelsen (budgetberedningen) och respektive nämnd och förvaltningsledning i april, 
augusti och oktober. Utöver detta sker uppföljning inom respektive nämnd och förvaltning. 

2.3 Uppföljning personalnyckeltal 

Habo kommun har tagit fram ett antal nyckeltal inom området personal som bedöms viktiga att 
följa upp regelbundet. Dessa nyckeltal analyseras i fyra områden; sjukfrånvaro, personalomsättning, 
personalsammansättning och tidsanvändning. Samtliga nyckeltal redovisas ackumulerade från årets 
början till och med månaden före rapporteringsmånaden pga eftersläpning i löneuppgifter. 
(Exempelvis för tertial 1 redovisas nyckeltal för perioden jan-mars). 

2.3.1 Sjukfrånvaro 

 Sjukfrv 1-14 % ack 
Jan - Jul 2022  

Sjukfrv 15+ % ack 
Jan - Jul 2022  

Alla åldrar 3.5% 4.6% 

Korttidssjukfrånvaron är marginellt högre (0,1 procentenheter) de första sju månaderna 2022 
jämfört med motsvarande period 2021. I samtliga förvaltningar har korttidssjukfrånvaron ökat 
jämfört med motsvarande period 2021. En anledning till detta är det stora antalet medarbetare som 
var sjuka i Covid-19 i början av året samtidigt som många andra sjukdomar florerade. Därefter har 
sjukfrånvaron sjunkit. 

Långtidssjukfrånvaron däremot är marginellt lägre de första sju månaderna 2022 jämfört med 
motsvarande period 2021, 0,1 procentenheter. Fritid- och kulturförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen, miljöförvaltningen samt tekniska förvaltningen är de förvaltningar 
där långtidssjukfrånvaron ökat jämfört med föregående år. I den långa sjukfrånvaron finns både 

13



  

 

 12 

 

medarbetare som är helt sjukskrivna och medarbetare som är på väg tillbaka genom partiell 
sjukskrivning. I mindre förvaltningar får frånvaron större genomslag. 

2.3.2 Personalomsättning 

 2021 2022 

Externa avgångar -66 -47 

Omsättning externt (%) 7.8% 5.3% 

Personalomsättningen de första sju månaderna 2022 har minskat med 2,5 procentenheter jämfört 
med föregående år. Under årets första sju månader slutade 47 medarbetare, varav 14 gick i pension. 
Under föregående års första månader slutade 66 medarbetare, varav 15 gick i pension. Samtliga 
förvaltningar, förutom fritid- och kulturförvaltningen, har minskat sin personalomsättning under 
2022. Personalomsättningen inom fritid- och kulturförvaltningen består främst av ett flertal 
pensionsavgångar. Den förvaltning som hittills i år har lägst personalomsättning är barn- och 
utbildningsförvaltningen. 

2.3.3 Personalsammansättning 

 2021 2022 

Antal tillsvidareanställda månadsavlönade 890 937 

Antal visstidsanställda månadsavlönade 99 77 

 

 Antal årsarbetare Genomsn. 
syss.grad, (%) 

Tillsvidare 439.6 93.1% 

Antal tillsvidareanställda har ökat med 47 anställningar de första 7 månaderna 2022 jämfört med 
motsvarande period föregående år och samtidigt har antalet visstidsanställningar minskat med 22 
anställningar. De förvaltningar som ökat mest är de tre största förvaltningarna, barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. Samtliga av dessa 
förvaltningar har samtidigt minskat antalet visstidsanställda. Ökningen av antalet anställda är en 
följd av att kommunen växer. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda har ökat 
med 0,6 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är ett led i 
arbetet med heltid som norm. 

2.3.4 Tidsanvändning 

 Timmar Jan - Jul 
2022  

Timmar Jan - Jul 
2021  

A ARBETAD TID 804 136 781 522 

4 FYLLNADSTID 4 980 4 529 

5 ÖVERTID 6 333 2 811 

B FRÅNVARO 327 312 321 220 

Den arbetade tiden är knappt 22 500 timmar högre årets första månader jämfört med 2021. En 
ökning har skett inom samtliga förvaltningar, förutom miljöförvaltningen och socialförvaltningen. 
Ökningen beror främst på att antalet anställda har ökat. Övertidstimmarna har ökat med drygt 3 
000 timmar jämfört med 2021. Vissa förvaltningar har haft svårt att bemanna sina verksamheter på 
grund av sjukfrånvaro. 
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3 Resultaträkning, balansräkning och 
kassaflödesanalys 

3.1 Resultaträkning (mnkr) 

 Kommunen   Kommun-
koncernen 

 

 2201-2208 2101-2108 2101-2112 2201-2208 2101-2112 

      

Verksamhetens intäkter (not 1, 3) 102,3 109,5 171,4 205,9 307,6 

Verksamhetens kostnader (not 2, 3) -566,1 -525,3 -843,8 -640,1 -942,5 

Avskrivningar -32,8 -29,8 -47,1 -47,4 -67,6 

Verksamhetens nettokostnader -496,6 -445,6 -719,5 -481,6 -702,4 

      

Skatter och bidrag 440,4 410,0 619,5 440,4 619,5 

Generella statsbidrag och utjämning 141,9 124,3 192,7 141,9 192,7 

Verksamhetens resultat 85,8 88,7 92,7 100,8 109,8 

      

Finansiella intäkter 2,1 2,1 4,0 1,0 0,5 

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

Resultat efter finansiella poster 86,4 90,0 96,0 97,0 105,7 

      

Extraordinära poster      

Skattekostnader     -1,1 

      

Periodens resultat 86,4 90,0 96,0 97,0 104,6 

      

Resultat i % av skatter och bidrag 14,8 16,8 11,8   
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3.1.1 Noter 

 Kommunen   Kommun-
koncernen 

 

 2201-2208 2101-2108 2101-2112 2201-2208 2101-2112 

      

Not 1, Verksamhetens intäkter      

- Försäljning 6,5 4,4 18,7 6,4 9,0 

- Taxor och avgifter 31,4 29,3 45,0 30,3 45,0 

- Hyror 8,8 7,5 11,5 38,3 55,4 

- Bidrag från stat och myndigheter 38,5 48,5 65,4 38,5 65,4 

- El- och fjärrvärmedistribution - - - 73,1 94,1 

- Reavinster 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 

- Övrigt 16,7 19,7 30,7 18,9 38,5 

Summa 102,3 109,5 171,4 205,9 307,6 

      

Not 2, Verksamhetens kostnader      

- Personalkostnader -317,3 -303,3 -477,9 -335,1 -501,1 

- Pensioner -27,3 -30,3 -48,0 -27,3 -51,0 

- Övrigt -221,5 -191,7 -317,9 -277,7 -390,3 

Summa -566,1 -525,3 -843,8 -640,1 -942,5 

      

Not 3, Jämförelsestörande poster      

- Realisationsvinster (not 1) 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 

- Övrigt, Försäljning av tomter (not 1) 3,4 2,4 4,8 3,4 4,8 

- Övrigt, Exploateringsintäkter (not 1) 5,9 10,7 25,7 5,9 25,7 

- Övrigt,  Ny avsättning deponi (not 2) 
 
- Övrigt, Upplösning avsättning deponi (not2) 

-13,1 
 

11,0 

-  -13,1 
 

11,0 

 

- Övrigt, Nedskrivningar (not2)   -5,4  -5,4 

Summa 7,7 13,2 25,3 7,7 25,3 
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3.2 Balansräkning (mnkr) 

 Kommunen   Kommun-
koncernen 

 

 220831 210831 211231 220831 211231 

TILLGÅNGAR      

Materiella anläggningstillgångar      

- Mark, byggnader och anläggningar 626,6 602,7 628,2 1182,4 1192,2 

- Maskiner och inventarier 48,5 37,6 40,8 58,0 52,9 

- Pågående investeringar 249,5 140,6 157,7 379,6 217,2 

Summa materiella anläggningstillgångar 924,6 781,0 826,7 1620,0 1462,3 

      

Finansiella anläggningstillgångar 28,5 28,2 28,2 15,8 13,9 

      

Bidrag till infrastruktur 13,3 11,9 11,8 13,3 11,8 

      

Omsättningstillgångar      

- Övriga omsättningstillgångar 67,0 48,0 103,7 88,5 138,9 

- Kassa och Bank 81,3 107,6 106,3 124,5 163,7 

Summa omsättningstillgångar 148,3 155,5 209,9 213,0 302,6 

      

Summa Tillgångar 1114,7 967,7 1076,6 1862,1 1790,6 
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Kommunen   Kommun-
koncernen 

 

 220831 210831 211231 220831 211231 

EK, AVSÄTTN OCH SKULDER      

Eget kapital      

- Periodens resultat 86,4 90,0 96,0 97,0 104,6 

- Resultatutjämningsreserv 13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

- Övrigt eget kapital 483,2 387,2 387,2 604,2 498,7 

Summa Eget kapital 582,8 490,4 496,4 714,4 616,5 

      

Avsättningar      

- Avsättningar pensioner 43,0 40,4 42,2 43,0 42,2 

- Avsättningar deponi 22,8 21,3 20,8 22,8 20,8 

- Övriga avsättningar     4,6 

- Medfinansiering statlig infrastruktur 1,3 10,1 4,6 1,3  

- Skatter    28,1 26,5 

Summa avsättningar 67,2 71,9 67,6 95,3 94,2 

      

Skulder      

- Långfristiga skulder 346,0 318,0 335,4 900,1 845,2 

därav periodiserade anl.avgifter 62,7 37,7 54,3 62,7 54,3 

därav periodiserade off inv bidrag 8,3 5,4 6,1 8,3 6,1 

-Kortfristiga skulder 118,7 96,4 177,2 152,3 234,8 

Summa skulder 464,7 414,4 512,6 1 052,4 1 080,0 

      

Summa EK, avsättningar och skulder 1114,7 976,7 1076,6 1 862,1 1790,6 

      

Ansvarsförbindelser      

Pensionsförmåner intjänade före 1998 166,4 171,3 169,1 166,4 169,1 

      

Soliditet (%) exkl ansv.förbindelser 52,3 50,2 46,1   
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3.3 Kassaflödesanalys (mnkr) 

 Kommunen   Kommun-
koncernen 

 

 2201-2208 2101-2108 2101-2112 2201-2208 2101-2112 

Löpande verksamhet      

Periodens resultat 86,4 90,0 96,0 97,0 104,6 

      

Justering för ej lividitetspåverkande poster      

- Avskrivningar, nedskrivningar 32,8 30,3 52,6 47,5 73,0 

- Avsättning till pensioner 0,8 5,1 7,0 0,8 7,0 

- Ny avsättning till deponi 
 
- Upplösning avsättning deponi 

13,1 
 

-11,0 

 -0,5 13,1 
 

-11,0 

-0,5 

- Övriga avsättningar      

- Avsättning till medfinans. statlig infrastruktur 0,4 -0,6 0,6 0,4 0,6 

- Avsättning till skatter     1,1 

- Övrigt  0,4   0,2 

Summa ej likviditetspåverkande poster 122,5 124,5 155,6 147,7 185,9 

      

Förändring av rörelsekapitalet      

- Ökn(-)/Minskn(+) varulager -0,1 -0,1 -0,9 -1,2 0,6 

- Ökn(-)/Minskn(+) kortfr fordr 25,3 8,2 -46,7 51,7 -55,6 

- Ökn(-)/Minskn(+) kortfr skuld -58,5 -34,8 46,0 -82,5 71,0 

Summa löpande verksamhet 89,1 98,3 154,1 115,6 201,9 

      

Investeringsverksamhet      

Nettoinvesteringar -130,6 -75,8 -144,3 -204,2 -229,5 

Köp finansiella anl tillgångar -0,2 -0,7 -0,5 -0,2 -0,5 

Övrigt      

Medfinansiering statlig infrastruktur      

Summa investeringsverksamhet -130,8 -76,5 -144,8 -204,4 -230,0 

      

Finansieringsverksamhet      

Ökning(+)/minskning(-) långfristiga skulder 10,6 11,8 29,1 54,9 72,7 

Summa finansieringsverksamhet 10,6 11,8 29,1 54,9 72,7 

      

Bidrag till Infrastruktur      

Utbetalning av bidrag till Infrastruktur -5,3  -6,2 -5,3 -6,2 

      

Årets kassaflöde -36,4 33,6 32,3 -39,2 38,5 

Likvida medel vid periodens början 106,3 74,0 74,0 163,7 125,2 

Likvida medel vid periodens slut 69,8 107,6 106,3 124,5 163,7 
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4 VA-verksamhet 
Resultaträkning (mnkr)    

 2201-2208 2101-2108 2101-2112 

Verksamhetens intäkter 14,2 14,3 21,7 

Verksamhetens kostnader -12,9 -11,5 -17,5 

Avskrivningar -2,5 -2,1 -3,3 

Verksamhetens nettokostnader -1,2 0,7 0,9 

    

Finansnetto    

Periodens resultat -1,2 0,7 0,9 

 

Balansräkning (mnkr)    

 2201-2208 2101-2108 2101-2112 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

-Mark, byggnader och anläggningar 110,5 81,3 109,7 

-Maskiner och inventarier 0,2 0,3 0,3 

-Pågående investeringar 82,9 60,2 59,3 

Summa anläggningstillgångar 193,5 141,8 169,3 

    

Omsättningstillgångar    

-Övriga omsättningstillgångar 3,5 3,8 1,0 

-Kortfristiga fordringar kommunen 11,2 9,9 15,3 

Summa omsättningstillgångar 14,7 13,7 16,3 

    

Summa tillgångar 208,2 155,5 185,6 

    

Skulder och Eget kapital    

Balanserade vinster och förluster 10 9,1 9,1 

Periodens resultat -1,2 0,7 1,8 

Totalt Eget kapital 8,8 9,8 10,0 

    

Avsättningar pensioner 0,3 0,3 0,3 

    

Långfristiga skulder, kommunen 198,5 144,7 173,5 

Kortfristiga skulder 0,9 0,7 1,8 

Summa skulder 199,1 145,4 175,3 

    

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder 208,2 155,5 185,6 
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5 Redovisningsprinciper 
I texten nedan kommenteras avsteg från lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
och god redovisningssed såsom den beskrivs i rekommendationer från Rådet för Kommunal 
redovisning. 

5.1 Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 

5.1.1 R2 Intäkter 

Från år 2017 tillämpas principen att anslutningsavgifter inom VA- periodiseras med samma 
nyttjandeperiod som de investeringar de ska finansiera. Principen tillämpats i Habo kommun på nya 
anläggnings-/anslutningsavgifter. Hanteringen av historiska anslutnings-/anläggningsavgifter 
innebär inte någon resultatmässig avvikelse från rekommendationen. Fr.o.m. 201801 bokförs 
investeringsbidrag initialt som skuld. I takt med att de anläggningar som ska finansieras med dessa 
investeringsbidrag, börjar skrivas av, ska investeringsbidragen bokföras som intäkt så att 
avskrivningen matchas. Principen gäller för nya investeringsbidrag. Bokföringen justeras inte för 
historiska investeringsbidrag. 

5.1.2 R4 Materiella anläggningstillgångar 

I Habo kommun tillämpas komponentavskrivning för nyinvesteringar fr.o.m. räkenskapsåret 2014. 
För investeringar som är gjorda före 2014 har vi bedömt att komponentuppdelning har skett i 
sådan omfattning att den överensstämmer med god redovisningssed. Ytterligare 
komponentuppdelning av historiska anläggningar beräknas inte väsentligt påverka kommunens 
resultat. 
 

5.2 Kommentar till avvikande interna redovisningsprinciper i 
förhållande till årsbokslutet 

Beloppsgränser för periodisering i delårsbokslutet avviker enligt nedan i förhållande till  
beloppsgränser som tillämpats i årsbokslut 2020. 

- Periodiseringar har gjorts avseende inkomster och utgifter överstigande 100 tkr. Vid årsbokslutet 
för 2021 periodiserades inkomster och utgifter överstigande 35 tkr. 
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6 Driftredovisning (tkr) 
I tabellen nedan visas driftredovisning för kommunens nämnder och förvaltningar. 

Nämnd/förvaltning Budget 2022 Prognos 2022 Avvikelse Utfall 2021 Förändring* 

Kommunfullmäktige m.m. 949 949 0 711 238 

Revision 950 950 0 747 203 

Överförmyndare 1 044 1 200 -156 1 389 -189 

Kommunstyrelse 10 683 9 200 -1 483 7 655 1 545 

Räddningstjänsten 7 589 7 589 0 7 246 343 

Kommunledningskontoret 33 581 30 726 2 855 28 396 2 330 

Tekniska förvaltningen ** 38 257 43 159 -4 902 36 135 32 724 

Byggnadsnämnden 3 813 3 046 767 2 027 1 019 

Fritids- och kulturförvaltningen 21 700 21 300 400 19 591 1 709 

Barn- & Utbildningsförvaltningen 473 255 472 500 755 437 801 34 699 

Socialförvaltningen 207 127 206 627 500 194 711 11 916 

Vatten- och avloppsverksamheten 46 1 723 -1 677 -883 2 606 

Miljöförvaltningen 5 036 4 823 213 3 756 1 067 

Exploatering/reavinster 19 -2 978 2 997 -3 939 961 

Exploatering Kärnekulla  -8 535 8 535 -25 700 17 165 

Avsättning deponi  13 100 -13 100  13 100 

Summa 804 049 805 379 -1 330 709 643 95 736 

Finansiering -833 796 -863 975 29 178 -805 652 -58 323 

Total summa -29 747 -58 596 28 848 -96 009 37 413 

*Skillnaden mellan p 2022 och utfall 2021.      

 
Helårsprognosen för 2022 visar ett resultat på 59 mnkr vilket är 30 mnkr bättre än budget. I 
resultatet ingår jämförelsestörande poster på knappt 2 mnkr. Om dessa poster exkluderas blir 
resultatet 61 mnkr vilket är 7,0 procent i förhållande till skatter och generella statsbidrag. Det 
förväntade överskottet förklaras till största delen av att intäktsprognosen för skatter och generella 
statsbidrag överstiger budget med nästan 25 mnkr. Ökningen är ca 58 mnkr (7,1 %) sedan 2021. 
För 2022 prognostiseras verksamheternas nettokostnader exklusive avsättningen till sluttäckning av 
deponin och exploateringsersättningar öka med 65 mnkr (8,7 %) i förhållande till år 2021.  

Nämndernas samlade budgetöverskott exklusive reavinster från tomtförsäljning beräknas bli 0,3 
mnkr. Om reavinsterna inkluderas prognostiseras ett överskott på drygt 3 mnkr i förhållande till 
budget. För 2021 blev nämndernas budgetöverskott 23,8 mnkr om de jämförelsestörande posterna 
exkluderas. Såväl barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden prognostiserar små avvikelser 
i förhållande till budget. Kommunstyrelsens överskott förklaras huvudsakligen av färre utbetalda 
bredbandsbidrag än budgeterat. Kommunledningsförvaltningens budgetöverskott på 3 mnkr är 
koncentrerat till IT-enheten vars överskott främst förklaras av förskjutna investeringar samt 
vakanser. Tekniska förvaltningens prognostiserade underskott är till stor del relaterat till höjda 
energipriser. 
 
Under perioden har en ny kostnadsberäkning gjorts när det gäller sluttäckningen av kommunens 
deponi på Sibbabo. Den nya beräkningen indikerar en kostnadsökning på 13 mnkr och en slutlig 
totalkostnad på ca 35 mnkr. 
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7 Investeringsredovisning (tkr) 
Verksamhet Reviderad investeringsbudget Utfall 2022-08-31 Prognos 

Kommunledningsförvaltningen 16 112 11 758 15 000 

Räddningstjänsten 350 350 350 

Fritid- och kulturförvaltningen 2 221 527 2 000 

Barn- & Utbildningsförvaltningen 14 108 1 853 3 508 

Socialförvaltningen 3 273 533 2 123 

Tekniska förvaltningen 292 987 89 261 211 917 

Affärsverksamhet 91 090 26 724 32 835 

 419 941 130 656 267 733 

Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2022 uppgick till 260 mnkr. Efter reserveringar i 
samband med årsbokslutet 2021 och tilläggsbudgetar är den totala budgeten 420 mnkr. Det är den i 
särklass största investeringsbudget som kommunen har haft. I prognosen per 31 augusti har 
investeringsutgifterna för helåret beräknats till ca 268 mnkr vilket är 64 procent av årsbudgeten. Det 
är nästen dubbelt så mycket som utfallet 2021 som då var den högsta investeringsutgiften någonsin 
för kommunen. 

Nästan 60 procent av investeringarna görs inom skola- och barnomsorg och närliggande 
verksamhetsområden. Investeringarna inom vatten- och avloppsverksamheten utgör mer än en 
femtedel av de totala investeringsutgifterna. Dessa investeringar finansieras via taxor av 
abonnenterna. 
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8 Resultatprognos 
 Kommunen   

 Budget 2022* Utfall 2021 Prognos 2022 

Verksamhetens intäkter 150,0 171,4 150,0 

Verksamhetens kostnader -915,9 -843,8 -910,5 

Avskrivningar -51,8 -47,1 -52,3 

Verksamhetens nettokostnader -817,7 -719,5 -812,8 

    

Skatter och bidrag 844,9 812,2 869,7 

Finansnetto 2,6 3,3 2,0 

    

Resultat 29,7 96,0 58,9 

    

Resultat i % av skatter och bidrag 3,5 11,8 6,8 

    

*I budgeten är interna poster inkluderade    

För kommunen prognostiseras ett resultat på 59 mnkr för år 2022. Kommunkoncernen beräknas 
redovisa ett resultat på 72 mnkr. 

 

 

Jan Sundman   Johan Bokinge 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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§ 73 Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 
Diarienummer KS22/267 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att 

• påbörja ett arbete med att tillskapa nya lokaler till daglig 
verksamhet Mittpunkten 

• i samverkan med socialförvaltningen finna lösningar på bristen av 
kontorsarbetsplatser inom socialförvaltningen 

• tillskapa större lokaler till dagverksamheten Gnistan senast 2024 
• i samverkan med Habo Bostäder eller annan fastighetsägare planera 

för att kunna öppna en ny servicebostad 2025, samt 
• att projektera för ett nytt korttids/fritids med start 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Behoven inom socialförvaltningens verksamheter ökar och förändras 
mycket närmsta åren. Detta innebär att behoven av lokaler också ökar och 
förändras. Socialförvaltningen har i en utredning sammanfattat behoven för 
år 2022-2025. Utredningen har behandlats av socialnämnden som föreslår 
att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att hitta nya lokaler till daglig 
verksamhet Mittpunkten under 2022, att i samverkan med 
socialförvaltningen hitta lösningar på bristen av kontorsarbetsplatser inom 
socialförvaltningen från och med 2022, hitta ny lokal åt IT-enheten senast 
2024, hitta större lokaler till dagverksamheten Gnistan senast 2024, att i 
samverkan med Habo Bostäder eller annan fastighetsägare planera för att 
kunna öppna en ny servicebostad 2025 samt att projektera ett nytt 
korttids/fritids med start 2026 (SN 2022-09-01 § 46). 

Brist på lokaler i kommunen är ett problem sedan länge, och en 
övergripande lokalutredning har genomförts och är snart avslutad. Att hitta 
nya lokaler till daglig verksamhet Mittpunkten och nya 
kontorsarbetsplatser till socialförvaltningen före slutet av 2022 är inte en 
realistisk målbild. Däremot kan arbetet påbörjas, vilket det i viss mån 
redan har. Det har även påbörjats ett arbete med att hitta nya lokaler till IT-
enheten, men då det är en speciell verksamhet och som också är 
fundamental för att kommunen ska fungera är det svårt att hitta 
ändamålsenliga lokaler. Då arbetet redan pågår anser inte 
kommunstyrelsen att det uppdraget behöver ges till tekniska förvaltningen 
på nytt. 
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Större och fler lokaler kostar. Kommunstyrelsen förutsätter att 
socialnämnden säkerställer finansieringen av utökningen av 
socialförvaltningens lokaler. 

_____  
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§ 46 Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 
Diarienummer SN22/99 

Beslut 
Socialnämnden uppdrar åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att hitta nya lokaler till daglig verksamhet Mittpunkten under 
2022, att i samverkan med socialförvaltningen hitta lösningar på bristen av 
kontorsarbetsplatser inom socialförvaltningen från och med 2022, hitta ny 
lokal åt IT-enheten senast 2024, hitta större lokaler till dagverksamheten 
Gnistan senast 2024, att i samverkan med Habo Bostäder eller annan 
fastighetsägare planera för att kunna öppna en ny servicebostad 2025 samt 
att projektera ett nytt korttids/fritids med start 2026. 

Beskrivning av ärendet 
Behoven inom socialförvaltningens verksamheter ökar och förändras 
mycket närmsta åren. Detta innebär att behoven av lokaler också ökar och 
förändras. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 
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Till 
Socialnämnden 

 
 

Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 
Förslag till beslut  
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
hitta nya lokaler till daglig verksamhet, Mittpunkten, under 2022. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag, att i 
samverkan med socialförvaltningen, hitta lösningar på bristen av 
kontorsarbetsplatser inom socialförvaltningen från och med 2022. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag hitta 
ny lokal åt IT-enheten senast 2024. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag hitta 
större lokaler till dagverksamheten Gnistan senast 2024.  
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att i 
samverkan med Habo Bostäder alt annan fastighetsägare planera för att 
kunna öppna en ny servicebostad 2025. 
 
Uppdra åt kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
projektera ett nytt korttids/fritids med start 2026.  
 
Ärendebeskrivning 
Behoven inom socialförvaltningens verksamheter ökar och förändras 
mycket närmsta åren. Detta innebär att behoven av lokaler också ökar och 
förändras.  
 
I bilaga 1 följer en sammanfattning av behoven för åren 2022-2025. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand   
Förvaltningschef   
    
 
 
 
 
Beslutet expedieras till:  
Kommunstyrelsen 
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POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 81 60 

E-POST 
socialforvaltningen 
@habokommun.se 

 

Socialförvaltningens lokalbehov 2022-2025 

2022 
Demensavdelning Gläntan 
Under hösten 2019 stängdes avdelningen Gläntan på demensboendet med 
10 platser. Anledningen till detta var att många platser hade stått tomma 
under en längre tid. Ungefär halva ytan har stått tom sedan dess och resten 
av lokalen har använts av daglig verksamhet inom 
funktionshinderomsorgen, Mittpunkten.  
 
Sedan slutet av 2021 märks ett ökat behov av platser på särskilt boende och 
främst på demensboendet. 
 
På försommaren 2022 öppnades fem platser på Gläntan. Behovet av de 
kvarvarande 5 är stort, varför nya lokaler till Mittpunkten behövs snarast.  
 
Socialförvaltningen har betalat hyra hela tiden men behöver troligtvis en 
utökning av lokalvård och vaktmästeri i samband med 
verksamhetsförändringarna. 
 
Daglig verksamhet Mittpunkten 
Sedan hösten 2019 bedrivs daglig verksamhet inom 
funktionshinderomsorgen, Mittpunkten, i delar av de lokaler som tidigare 
var avdelningen Gläntan på demensboendet. Till följd av att behoven ökat 
av boendeplatser för äldre behöver daglig verksamhet lämna nuvarande 
lokaler. 
 
På Mittpunkten verkställs ca 10 beslut om daglig verksamhet. 
Verksamheten bemannas idag av 6 medarbetare. Behovet gällande lokaler 
innefattar två enskilda rum för deltagare, två arbetsrum för övriga 
deltagare, ett kontor, ett ”sinnesrum” samt matplats. 
 
För Mittpunktens verksamhet vore det önskvärt att fortsatt kunna bedriva 
den dagliga verksamheten någonstans på Kärrsgården där lämpliga och 
anpassade lokaler finns. Alternativet skulle innebära att verksamheten 
fortsatt kan bedrivas i enlighet med nuvarande innehåll och bemanning. 
Dock är det även möjligt att bedriva daglig verksamhet i andra lokaler 
utanför Kärrsgården.  
   
Öppenvård inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Öppenvården inom individ- och familjeomsorgen saknar idag till viss del 
lokaler. Idag sitter medarbetare vid öppenvården utspritt i kommunen, 
någon t.ex. på Fritidsgården och en lägenhet hyrs på Bränninge. 
Lägenheten på Bränninge räcker dock inte till längre och till följd av att 
även resten av individ- och familjeomsorgen har ökat antal anställda 
behövs kontoren på Kärrsgården till andra. 
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Behovet för öppenvården är sju arbetsplatser samt tillhörande 
samtalsrum/behandlingsrum. Planen är att hyra på Hovslagaregatan (Habo 
bostäder). Hovslagaregatans våning 2 och 3 kan tas i anspråk på senhösten 
2022.  
 
Kontorsarbetsplatser 
Redan nu finns saknas det kontorsarbetsplatser och behoven kommer att 
öka med ca 15 st fram till 2025. Ökningen avser hela förvaltningen såväl 
övergripande förvaltning i kommunhuset som Äldre- och 
funktionshinderomsorg och Individ- och familjeomsorg. Redan nu nyttjas 
möjligheten att dela rum. Förvaltningen behöver se över befintligt 
nyttjande av kontor och fler behöver dela kontor.  
 
2023 
Gruppbostad Ringvägen 
Från och med 2023 finns behov av att öppna en ny gruppbostad. Tidigare 
HVB-hemmet på Ringvägen kommer därför att byggas om till 6 
lägenheter. 
 
Lokaler på 55-plusboendet Liljekonvaljen 
Habo bostäder bygger ett 55-plusboende, Liljekonvaljen, som står klart i 
slutet av 2022. Liljekonvaljen.  
 
Enligt beslut i Kommunstyrelsen under 2021 kommer kommunen att hyra 
gemensamhetsutrymmen i fastigheten. Detta består av två kontor och större 
övrigt utrymme. Kontoren kan nyttjas till 4 arbetsplatser. Kontoren skulle 
exempelvis kunna användas av arbetsmarknadssamordnare, 
arbetskonsulent, integrationshandläggare och projektanställningar.  Utöver 
kontoren är det svårt att nyttja lokalerna på Liljekonvaljen till stående 
verksamhet. Övriga utrymmen kan finnas tillgängliga att användas av 
andra genom uthyrning. 
 
2024 
Särskilt boende och korttidsplatser för äldre, Boken 
För ca fem år sedan stängdes korttidsenheten Boken. Första tiden efter 
användes lokalen som evakueringsplatser i samband med att 
demensboendet byggdes om. Efter att detta vara klart flyttade kommunens 
IT-enhet in i lokalerna. Mindre anpassningar har gjorts av lokalen men det 
är fortfarande möjligt att börja använda lokalen till särskilt boende eller 
korttidsplatser för äldre. 
 
Prognosen är att behovet av plaster för särskilt boende och 
korttidsplatser/växelvård kommer att fortsätta att öka närmsta åren. 
Förvaltningen föreslår därför att avdelningen Boken öppnas under 2024. 
Detta innebär att nya lokaler behövs för IT-enheten.  
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Dagverksamhet för äldre, Gnistan 
Gnistan, dagverksamhet för äldre, är i behov av nya lokaler på grund av 
ökat behov På Gnistan verkställs i dagsläget ca 35 beslut om 
dagverksamhet. Grupperna är relativt stora och lokalerna börjar bli för 
trånga för verksamheten. Förvaltningen ser också att behoven kommer att 
öka närmsta åren.  
 
Alternativa lokaler för verksamheten är möjliga men det finns ett stort 
värde av att denna verksamhet kan bedrivas på Kärrsgården.  
 
2025 
Servicebostad inom funktionshinderomsorgen 
För närvarande finns en servicebostad inom funktionshinderomsorgen, 
d.v.s. trapphusboende med 8 lägenheter.  
 
Behovet ökar inom detta område och från och med 2025 behöver en ny 
servicebostad byggas upp med ca 10 lägenheter. Det optimala är att 
blockförhyra 10 lägenheter i ett och samma trapphus för att få en samlad 
servicebostad. Detta bör byggas upp i samverkan med befintliga 
hyresvärdar.  
 
Övrigt 
Länge fram kommer det även att behövas ett nytt korttids/fritids, d.v.s. ett 
nytt Kråkan.  
 
När verksamheterna utökas ökar också behoven av ytor för 
omklädningsrum och förråd. En översyn behöver därför göras av samtliga 
dessa ytor inom vårdcentrum.  Det finns ett fortsatt behov av att tekniska 
förvaltningen bistår i denna översyn i samråd med Socialförvaltningen. 
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§ 74 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
Diarienummer KS22/268 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och 
avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller 
bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och 
marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Kommunen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av 
handlare som anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 
Förvaltningen föreslår att tillsynsavgiften bestäms till 400 kronor per år 
och att avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet 
och avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. Avgifterna 
räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och avrundas till 
närmsta hundratal kronor. 
Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023 (SN 2022-09-01 § 48). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till socialnämndens förslag. 

_____  
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§ 48 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
Diarienummer SN15/58 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter.  

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och 
avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller 
bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och 
marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Kommunen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av 
handlare som anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 
Förvaltningen föreslår att tillsynsavgiften bestäms till 400 kronor per år 
och att avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet 
och avrundas till närmsta hundratal kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 
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§ 75 Svar på motion om fri tid i hemtjänsten 
Diarienummer KS22/94 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 
kommun inför en modell inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 
infört, ”Fri tid”. 

Den 8 juni 2022 beslutade socialnämnden att återremittera ärendet ”Motion 
om fri tid i hemtjänsten” till nästkommande sammanträde. Socialnämnden 
gav då även förvaltningen i uppdrag att bjuda in en representant från 
Västerviks kommun för att informera om modellen ”Fri tid”. 

Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. (SN 2022-
09-01 § 43). 

_____  
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§ 43 Svar på motion om fri tid i hemtjänsten - 
återremiss 
Diarienummer SN22/63 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 
kommun inför en modell inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 
infört, ”Fri tid”. 

Den 8 juni 2022 beslutade socialnämnden att återremittera ärendet ”Motion 
om fri tid i hemtjänsten” till nästkommande sammanträde. Socialnämnden 
gav då även förvaltningen i uppdrag att bjuda in en representant från 
Västerviks kommun för att informera om modellen ”Fri tid”. 

Förvaltningen föreslår att motionen ska ingå i utredningen om möjligheten 
att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-09-01 
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Motion

Fri tid  i hemtjänsten

hc  2022 -03- 2 2

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

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

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

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

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

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

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

därför  planera  utifrån  det  verkliga  behovet  vilket  också  upplevs  positivt  av

brukarna.

Fördelarna  är många,  bland  annat:

Mindre  administration  och  detaljstyrning

Större  inflytande  över  planering  och  utförande  för  personal  och  brukare

Tid frigörs  för  biståndshandläggare

Större  tillit  till  personalen

Ökad  arbetsglädje

På Västerviks  kommuns  hemsida  ges mer  information  om Fri tid

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

Vi föreslår  fullmäktige

At utreda  möjligheterna  att  införa

Nicklas  Gus ' sson  (S)

Marg3feta  Fick  (MP)

Fri tid  inom  hemtjänsten  i Habo
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 78 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna redovisningen 
av de ej avgjorda medborgarförslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande fyra medborgarförslag som inte är avgjorda:   

Medborgarförslag om att förse spångarna i naturskyddsområdet mellan 
Spinnet och Kråkeryd med nät 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 

Medborgarförslag om bevarandet av jordbruksmark 
Inkom 2022-04-28 
Behandlas på kommunfullmäktige 2022-09-29 

Medborgarförslag om utegym på Furusjö badplats 
Inkom 2022-06-16 
Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

Medborgarförslag om att tillhandahålla vatten för allmänheten bakom 
Alléskolan. 
Inkom 2022-08-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 

_____  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-27 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 79 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av de ej avgjorda motionerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande sju motioner som inte är avgjorda: 

1. Motion om lokal busslinje ”Mjuka linjen” (HD) 
Inkom 2022-01-27 
 

2. Motion om fri tid i hemtjänsten (S, V, MP) 
Inkom 2022-03-31 
Behandlas på dagens sammanträde 
 

3. Motion om solcellspark på Gunnevi (V, MP) 
Inkom 2022-04-28 
Behandlas på kommunfullmäktige 2022-09-29 
 

4. Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 
inom socialförvaltningen (V) 
Inkom 2022-06-16 
Remitterad till socialnämnden 
 

5. Motion om att sänka skatten i Habo kommun (HD) 
Inkom 2022-06-16 
 

6. Motion om förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar (SD) 
Inkom 2022-08-25 
 

7. Motion om övergångsställen (SD) 
Inkom 2022-08-25 

_____ 
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4HABO KOMMUN
BESLUT
Datum

2022-09-07

Dnr

KS22/j

Sida
1 (2)

Vidaredelegation  tekniska  förvaltningen

Teknisk  chef

Med  stöd  av delegationsordning  för  kommunstyrelsen,  beslutad

2019-10-31, :S; 84, rev. 2021-02-10 519, har jag beslutat att fr.o.m.
2022-09-07 vidaredelegera beslutanderätten i fö5ande ärenden:

Ärende Delegeras  till

UppIåtelse  av alImän  plats  för  särskilda  ändamål  Gatu-  parkchef

Gatu-  parkingenjör

Beslut  om  bidrag  för  enskilda  vägar

Beslut  om  att  anta  och  teckna  avtal  för

objelctsupphandlingar  avseende  bygg-  och

anläggningsentreprenader  inom  rarnen  för  sitt

verksamhetsområde,  under  förutsäffi'iing  att

anbudspriset  är max  2000  000  kr  och  att

projektkostnaden  ryms  inom  beslutad  budgetram

Beslut  om  att anta  och  teckna  avtal  för

objektsupphand1ingar/ramavtal  inom  ramen  för

sitt  verksamhetsområde,  under  förutsättning  att

anbudspriset  är max  500  000  kr  och  att

anbudspriset  ryms  inom  beslutad  budgetram

Uthyniing  och  förhyrning  av bostäder  eller

Lokaler

Gatu-  parkchef

Gatu-  parkingenjör

Fastighetschef

Gatu-  parkchef

VA-chef

Fastighetschef

Gatu-  parkchef

VA-clief

Kostchef

Bygglovsclief

Plai'i  &  expl.chef

Fastighetschef

Beslut  om  utökning  av verksamhetsområde  för  VA-chef

kornrnunalt  vatten,  spillvatten  och  dagvatten  för

områden  som  omfattar  max  10 fastigheter  och

med  en kostnadstäckning  för  anslutning  på  minst

50%  men  max  500  000  kr  i underskott

Medgivande  av servitut  och  ledningsrätter

Försä5ning av tomt för styckebyggda småhus
och  industriändamål  enligt  av

kommunfullmäktige  fastställt  pris

Plan-  och  expl.chef

Mark-och  expl.ing

Plan-  och  expl.chef

Mark-och  expl.ing

POST  ÅDRESS
Box  212

566 24 HABO

BESöKSADRESS
Jönköpingsvägen  19

INTERNET  ADRESS  TELEFON
www.liabokominun.se  036-442  80 00(vx)

TELEFAX
036-442  81 60 (vx)

E-POST

info@habokoininun.se
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Tecknande  av arrendekontrakt  för  såväl

upplåtelse  som  nyttjande  av mark

Framställi'iingar  ocl'i  yttranden  till

1antmäterimyndigheten  i fastighetsärenden

Framställningar  och  yttranden  över  remissvar  till

byggnadsnämnden  i samband  med  bygglov  och

fastighetsbildning.

Beslut  om  bostadsanpassningsbidrag  upp  till

250  000  kronor

Sida
2 (2)

Plaii-  och  expl.chef

Mark-ocli  expl.ing

Plan-  ocli  expl.chef

GIS-samordnare

Mark-och  expl.ing

Plan-  och  expl.chef

Mark-och  expl.ing

Förv.adm/handläggare

Fastighetsclief

I det  fall  ovan  angivna  delegat  är förhindrad  att  fatta  beslut,  tar

telaiisk  chef  över  beshitet.

Svante  Mod6n

Teknisk  ch8f
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
 
Beslutsdatu
m 

Ärendenr  Beslutet avser  
Bostadsanpassningsbidrag upp till 250 000 kronor 
  

Beslut Beslut fattat 
av 

Beslutsnr (fylls i av 
registrator) 

2022-09-27 KS 22/211 Trapphiss, trösklar Bifall Nermin Avdic 109 
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