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År Invånarantal Förändring

2000 9 600

2010 10 674 1074

2015 11 414 740

12:e okt 2021 12 799 1385

BEFOLKNINGSUTVECKLING



LÅG ARBETSLÖSHET
Ca 3,5%

STOR UTPENDLING
Ca 3 400 personer pendlar från Habo 
till annan kommun. Ca 1 450 personer 
pendlar till Habo.



• Ägardirektiv för de kommunala 
bolagen – revidering, uppföljning och 
dialog

• Bredbandsutbyggnad

• Exploateringsavtal och detaljplan 
Kärnekulla, Vitsippsbacken, Fiskebäck 
samt centrum

• Centrumsutvecklingsplan ute på 
samråd

• Planering för ny skola och nya 
förskolor 
– markförsörjning 

• Kulturskolan och fritidsgården

AKTUELLT –2021

• Digitaliseringen av kommunens egna 
verksamheter. Säkerhet i fokus. E-
tjänster ny plattform. Införande av nya 
verksamhetssystem inom 
socialförvaltningen, BUN samt heltid 
som norm och Time Care planering.

• Fortsatt satsning på näringslivsarbetet –
företagsbesök och näringslivsstrategi

• Implementering av värdegrund, 
införande av 
medarbetaröverenskommelser för 
samtlig personal 

• Liljekonvaljen inflyttning 2022

• Ny demensavdelning under 2022

• Trygghetsboende i centrum? ”Solrosen”



Inriktnings- och samordningsfunktion
ISF (inriktnings- och samordningsfunktion) består av : 
- räddningstjänsten (kris och beredskap)

- kommunledningsförvaltningen  Kommundirektör,(HR och kommunikation)

- barn- och utbildningsförvaltningen (elevhälsan)

- socialförvaltningen (medicinskt ansvarig sjuksköterska)

- miljöförvaltningen (miljö- och hälsoskydd)

- fritids- och kulturförvaltningen

- tekniska förvaltningen 



God samverkan inom kommunen

• ISF-grupp
En framgångsfaktor har varit att vi hållit igång vår ISF under 
hela pandemin vilket skapar korta ledtider. 
Arbetssättet har varit att ISF har träffats från två gånger i 
veckan när smittan varit som högst till varannan vecka hösten 
2021. På mötet har dels presenterats en lägesbild utifrån 
omvärldsbevakning och mediabevakning, samt hur läget ser 
ut på respektive förvaltning.



Arbetssätt

• Arbetssättet har varit att ISF har träffats från två gånger i veckan 
när smittan varit som högst till varannan vecka hösten 2021. På 
mötet har dels presenterats en lägesbild utifrån 
omvärldsbevakning och mediabevakning, samt hur läget ser ut på 
respektive förvaltning. 

• Aktuella frågor har fått stort utrymme (smittoläget, 
skyddsutrustning, restriktioner, verksamheter som behöver 
stänga, vaccinationsarbetet etc). Räddningstjänsten har ansvarat 
för dagordningen. Gruppen är förberedande och fattar inte 
beslut, det gör förvaltningscheferna (t ex när hemarbete infördes, 
vaccinering på arbetstid m.m.). 

• Kso och övriga kommunalråd har hela tiden hållits informerade, 
dels genom täta dialoger men de har också fått 
minnesanteckningar och presentationsmaterial. 
Kommunstyrelsen har även fått särskilda dragningar om läget vid 
varje sammanträde.



Samverkan i länet

• Under hela pandemin har det varit både regionala 
ISF:er och krishanteringsråd. Detta har varit bra för 
gemensamma lägesbilder och för att hitta 
gemensamma lösningar i länet för att komma 
framåt. I länet har dessutom hållits veckovisa 
möten med både kommunikatörsnätverket och HR-
chefsnätverket, av samma anledning: att ge hjälpa 
varandra men också för att i många frågor få en 
likartad hantering i alla länets kommuner. 

• KSO och kommundirektör har deltagit vid 
Länsstyrelsens Krishanteringsråd



Vaccinationstäckning

• Vi har hög vaccinationstäckning vilket inte så 
mycket är kommunens förtjänst, men en del av 
framgången kan förklaras av ett gott samarbete 
mellan kommunen och vårdcentralen där 
kommunen hjälpte till med att ordna lokaler och vi 
ställde även upp med skolsköterskor som hjälpte till 
att vaccinera. 

• Ca 90 % är vaccinerade i kommunen



Innovativa medarbetare

• Som liten kommun har vi kunnat fatta snabba 
beslut om t ex hemarbete, nedstängning av 
verksamheter m.m. Innovationsförmågan i 
verksamheterna har varit stor. Kulturskolan bedrev 
undervisning via Teams, biblioteket ordnade med 
bokkassar på take away, fritidsgården körde 
livesändningar m.m. 



Vad tar vi med oss?

• Flexibilitet
• Digitala möten och möten IRL
• Samverkan 
• Behovet av kommunikation såväl internt som 

externt
• Krisberedskap 
• Vår värdegrund Engagemang Närhet Ansvar - ENA



DEN FRAMGÅNGSRIKA
KOMMUNEN
…har stark medborgar-/brukarfokus och 
god dialog

…är långsiktig och navigerar utifrån en 
strategisk kompass

…prioriterar, är målinriktad och har fokus 
på resultatet

…ger bra service och är resurseffektiv

…ser fram emot morgondagen 
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