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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-04-15 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Kommunledningsförvaltningens närarkiv 
  
  
Underskrift  
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Lena Danås (V) 
Olle Moln Teike (SD) § 38-67 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Jan Sundman, kommundirektör 
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Frida Wahlund, administrativ chef 
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Linda Tubbin, plan- och 
exploateringschef § 37-42 
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Morgan Malmborg (HD), 
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 37 Information från barn- och utbildningsförvaltningen 
 
Tillförordnad skolchef Per Sandberg informerar om barn- och elevprognos. 
Förskolan har i snitt 956 barn inskrivna och barn- och 
utbildningsförvaltningen räknar med en ökning de kommande åren, även 
om prognosen är osäker på grund av Covid-19. 
Grundskolan, förskoleklass upp till årskurs nio, har cirka 2000 elever 
inskrivna och även här visar prognosen en ökning. Arbetet med ny skola 
och förskola på Kärnekulla fortskrider. Den nya skolan förbereds för att 
kunna byggas till vid behov.  

Per Sandberg ger även en lägesrapport med anledning av Covid-19. 
Åtgärder som genomförts är bland annat att externa och interna möten 
hålls via Skype, PRAO för elever är inställt, kontinuitetsplan är upprättad, 
förberedelse för eventuell stängning av skolor och förskolor samt 
riskanalys för verksamheten. 
 
Efter frågestund tackar ordföranden för informationen. 

_____  
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Dnr KS20/33 

§ 38 Svar på remiss om Regionalt trafikförsörjningsprogram 
2021-2035 för Region Jönköpings län 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar plan- och exploateringschefens och administrativa 
chefens yttrande som sitt eget och översänder det till Region Jönköpings 
län. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet 
tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram 2021-2035. Det 
regionala trafikförsörjningsprogrammet behandlar målen för trafikens 
utveckling till år 2035 och ska beskriva inriktning för all regional 
kollektivtrafik, det vill säga kollektivtrafik inom länet samt den 
kollektivtrafik över länsgräns som till störst del består av vardagsresande. 

Habo kommun har erbjudits att lämna synpunkter på förslaget. Plan- och 
exploateringschef Linda Tubbin och administrativ chef Frida Wahlund har 
skrivit ett förslag till yttrande, i vilket de skriver att de i huvudsak är 
positiva till programmet, men även nämner några punkter som behöver 
förtydligas. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget 
och översänder det till Region Jönköpings län (KSAU 2020-03-31, § 32). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) tackar för ett bra yttrande där 
ansvarsfördelningen förtydligats och yrkar bifall till förslaget. 

Hans Jarstig (KD) tycker yttrandet är bra och yrkar bifall till förslaget. 

Hanna Englund (C) tycker det är bra att yttrandet sätter fokus på 
ansvarsfördelningen och yrkar bifall till förslaget. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till förslaget och säger att det är extra bra 
med ett påpekande om zonindelningen.  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län  
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Dnr KS20/84 

§ 39 Yttrande över förslag till beslut om vattenskyddsområde 
Brandstorp, Habo kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen ser mycket positivt till att länsstyrelsen tar fram förslag 
till beslut gällande vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun, enligt 
remissen, beteckning 513-7009-2019.  

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter: 

• Föreslaget beslut om vattenskyddsområde bidrar till att säkerställa 
en god vattenkvalitet i Brandstorp grundvattentäkt i ett 
flergenerationsperspektiv samt bidra till en långsiktigt säker 
vattenförsörjning. 

• Föreslagen avgränsning av skyddsområde är relevant och 
indelningen av skyddsområden i zoner med därtill hörande 
föreskrifter är väl anpassade efter de geologiska förutsättningar 
relaterade till de risker som har identifierats. 

• Genom de föreslagna skyddsföreskrifterna regleras olika 
verksamheter för att minska risken för främst förorening av 
grundvattnet. I flera fall görs detta utifrån att tillstånd krävs för 
olika typer av verksamheter. Detta ger tillsynsmyndigheten 
möjlighet att lämna tillstånd och ställa krav för att förebygga 
riskerna, vilket är positivt. 

• Föreslaget beslut möjliggör långsiktiga beslut vid Brandstorp 
vattenskyddsområde och tydligare kommunikation med 
verksamhetsutövare och markägare kring långsiktiga 
förutsättningar i området. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av 
vattenskyddsområde Brandstorp i Habo kommun. Tekniska förvaltningen i 
Habo kommun är sökande och har utarbetat underlaget som ligger till 
grund för förslaget. Arbetet med underlaget har skett i tätt samarbete med 
miljöförvaltningen i Habo kommun. Ett förslag till beslut har tidigare 
skickats till markägare och andra sakägare i februari 2015. Baserat på 
inkomna remissyttringar samt synpunkter från Sveriges geologiska 
undersökningar har förslaget arbetats om.  

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattenförekomsten i 
Brandstorp, som används som huvudvattentäkt åt Brandstorp samhälle och 
Brandstorp kyrkby, ett tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra 
råvattnets kvantitet och kvalitet. Vattenskyddsområde ska även utgöra ett 
stöd vid samhällsplanering, tillsyn och prövning.  
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Tekniska förvaltningen i Habo kommun är sökande om inrättande av 
vattenskyddsområdet. Tekniska förvaltningen är även huvudman för 
vattentäkten och det ligger i tekniska förvaltningens intresse att 
vattenskyddsområdet fastställs.  

Tillstånd ska, enligt länsstyrelsens förlag till beslut, prövas av den nämnd 
inom Habo kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 7 kap. 22 § MB.  

Förslaget till beslut innebär också att dispens gällande förbud i 
skyddsföreskrifterna söks hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela 
dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med föreskriftens syfte. Innan länsstyrelsen fattar beslut om eventuell 
dispens kan länsstyrelsen be att få yttrande från Habo kommun. 

  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen  
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Dnr KS20/84 

§ 40 Yttrande över förslag till beslut om vattenskyddsområde, 
Baskarp, Habo kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen ser mycket positivt till att länsstyrelsen tar fram förslag 
till beslut gällande vattenskyddsområde Baskarp i Habo kommun, enligt 
remissen, beteckning 513-8805-2018.   

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter: 

• Föreslaget beslut om vattenskyddsområde bidrar till att säkerställa 
en god vattenkvalitet i Baskarp grundvattentäkt i ett 
flergenerationsperspektiv samt bidra till en långsiktigt säker 
vattenförsörjning. 

• Föreslagen avgränsning av skyddsområde är relevant och 
indelningen av skyddsområden i zoner med därtill hörande 
föreskrifter är väl anpassade efter de geologiska förutsättningar och 
relaterade till de risker som har identifierats. 

• Genom de föreslagna skyddsföreskrifterna regleras olika 
verksamheter för att minska risken för främst förorening av 
grundvattnet. I flera fall görs detta utifrån att tillstånd krävs för 
olika typer av verksamheter. Detta ger tillsynsmyndigheten 
möjlighet att lämna tillstånd och ställa krav för att förebygga 
riskerna, vilket är positivt. 

• Föreslaget beslut möjliggör långsiktiga beslut vid Baskarp 
vattenskyddsområde och tydligare kommunikation med 
verksamhetsutövare och markägare kring långsiktiga 
förutsättningar i området. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag till beslut om bildande av 
vattenskyddsområde Baskarp i Habo kommun. Tekniska förvaltningen i 
Habo kommun är sökande och har utarbetat underlaget som ligger till 
grund för förslaget. Arbetet med underlaget har skett i tätt samarbete med 
miljöförvaltningen i Habo kommun. Ett förslag till beslut har tidigare 
skickats till markägare och andra sakägare i februari 2015. Baserat på 
inkomna remissyttringar samt synpunkter från Sveriges geologiska 
undersökningar har förslaget arbetats om.   

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattenförekomsten i 
Baskarp, som används som huvudvattentäkt åt samhällena Baskarp, 
Fagerhult och Rödån, ett tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra 
råvattnets kvantitet och kvalitet. Vattenskyddsområde ska även utgöra ett 
stöd vid samhällsplanering, tillsyn och prövning.  
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Tekniska förvaltningen i Habo kommun är sökande om inrättande av 
vattenskyddsområdet. Tekniska förvaltningen är även huvudman för 
vattentäkten och det ligger i tekniska förvaltningens intresse att 
vattenskyddsområdet fastställs.  

Tillstånd ska, enligt länsstyrelsens förlag till beslut, prövas av den nämnd 
inom Habo kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 7 kap. 22 § MB.  

Förslaget till beslut innebär också att dispens gällande förbud i 
skyddsföreskrifterna söks hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela 
dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med föreskriftens syfte. Innan länsstyrelsen fattar beslut om eventuell 
dispens kan länsstyrelsen be att få yttrande från Habo kommun. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen  
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Dnr KS20/84 

§ 41 Yttrande över förslag till beslut om vattenskyddsområde, 
Furusjö, Habo kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen är mycket positiv till förslag till beslut gällande 
vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun, enligt remissen, beteckning 
513-8220-2019.   

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter: 

• Föreslaget beslut om vattenskyddsområde bidrar till att säkerställa 
en god vattenkvalitet i Furusjö grundvattentäkt i ett 
flergenerationsperspektiv samt bidra till en långsiktigt säker 
vattenförsörjning. 

• Föreslagen avgränsning av skyddsområde är relevant och 
indelningen av skyddsområden i zoner med därtill hörande 
föreskrifter är väl anpassade efter de geologiska förutsättningar 
relaterade till de risker som har identifierats. 

• Genom de föreslagna skyddsföreskrifterna regleras olika 
verksamheter för att minska risken för främst förorening av 
grundvattnet. I flera fall görs detta utifrån att tillstånd krävs för 
olika typer av verksamheter. Detta ger tillsynsmyndigheten 
möjlighet att lämna tillstånd och ställa krav för att förebygga 
riskerna, vilket är positivt. 

• Föreslaget beslut möjliggör långsiktiga beslut vid Furusjö 
vattenskyddsområde och tydligare kommunikation med 
verksamhetsutövare och markägare kring långsiktiga 
förutsättningar i området. 

Ärendebeskrivning 
Det finns ett befintligt vattenskyddsområde runt grundvattentäkten, Furusjö 
1:63 med tillhörande skyddsföreskrifter som fastställdes av Länsstyrelsen i 
Skaraborg 1995-08-11(dnr 2470-8643-93). Då beslutet är gammalt är 
kraven lågt ställda samt med tiden har kravnivån i lagar, förordningar och 
föreskrifter skärpts succesivt. Det fanns därför ett stort behov ta fram nytt 
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkten i 
Furusjö.  

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till beslut om bildande av 
vattenskyddsområde Furusjö i Habo kommun. Tekniska förvaltningen i 
Habo kommun är sökande och har utarbetat underlaget som ligger till 
grund för förslaget. Arbetet med underlaget har skett i tätt samarbete med 
miljöförvaltningen i Habo kommun. Ett förslag till beslut har tidigare 
skickats till markägare och andra sakägare i februari 2015. Baserat på 
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inkomna remissyttringar samt synpunkter från Sveriges geologiska 
undersökningar har förslaget arbetats om. De tidigare föreslagna 
föreskrifterna har justerats.  

Syftet med vattenskyddsområdet är att ge grundvattenförekomsten i 
Furusjö, som används som huvudvattentäkt åt Furusjö samhälle, ett 
tillräckligt bra skydd för att långsiktigt säkra råvattnets kvantitet och 
kvalitet. Vattenskyddsområdet ska även utgöra ett stöd vid 
samhällsplanering, tillsyn och prövning.  

Länsstyrelsens förslag till beslut innebär att beslutet från 1995-08-11 om 
skyddsområde för Furusjö vattentäkt med tillhörande skyddsföreskrifter, 
upphör att gälla i och med att föreskrifterna i föreslagna beslut träder i 
kraft.    

Tekniska förvaltningen i Habo kommun är sökande om inrättande av 
vattenskyddsområdet. Tekniska förvaltningen är även huvudman för 
vattentäkten och det ligger i  tekniska förvaltningens intresse att 
vattenskyddsområdet fastställs.  

Tillstånd ska, enligt länsstyrelsens förlag till beslut, prövas av den nämnd 
inom Habo kommun som har till uppgift att fullgöra kommunens uppgifter 
inom miljö- och hälsoskyddsområde med stöd av 7 kap. 22 § MB.  

Förslaget till beslut innebär också att dispens gällande förbud i 
skyddsföreskrifterna söks hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen får meddela 
dispens från föreskrifter om det finns särskilda skäl och om det är förenligt 
med föreskriftens syfte. Innan länsstyrelsen fattar beslut om eventuell 
dispens kan länsstyrelsen be att få yttrande från Habo kommun. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen  
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Dnr KS19/276 

§ 42 Detaljplan för del av Bränninge 8:8 – antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del 
av Bränninge 8:8. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan över del av 
fastigheten Bränninge 8:8. Syftet med detaljplanen är i första hand att 
planlägga marken för pendlarparkering som har byggts på mark som i 
gällande detaljplan är reglerad för park. I samband med planbeskedet 
bedömde plan- och exploateringsenheten att planområdet skulle utökas 
med syfte att skapa en helhetsbild över södra delen av stationsområdet och 
därmed möjliggöra en utformning utifrån kommunens behov när det gäller 
hållbart resande. 
 
Planförslaget har varit ute för samråd och granskning till berörda 
myndigheter och sakägare, inga synpunkter som har inkommit har föranlett 
några hinder för planen. 

Byggnadsnämnden har översänt planen till kommunfullmäktige för 
antagande.   

Arbetsutskottet föreslår att detaljplanen för del av Bränninge 8:8 antas 
(KSAU 2020-03-31, § 33). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till förslaget och säger att stationsområdet 
kommer bli ett fint ansikte utåt för Habo. 

_____  
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Dnr KS19/348 

§ 43 Överlåtande av fastigheten Kyrkeryd 1:2 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget. 

Ärendebeskrivning 
En privatperson har inkommit med en skrivelse där han meddelar sitt 
intresse att överta ett markområde med en ladugårdsbyggnad i direkt 
anslutning till sin fastighet Kyrkeryd 1:2. 

Tekniska förvaltningen ser inte att markområdet har något strategiskt värde 
för kommunen men anser att den totala arealen för markreserver inte bör 
minskas mer än nödvändigt. 

Förvaltningen har kontaktat privatpersonen och parterna har kommit 
överens om ett markbyte där kommunen övertar ett markområde i 
Fiskebäck. Markområdet i Fiskebäck fyller inget omedelbart strategiskt 
behov men kan i framtiden behövas då det i Översiktsplan 2040 finns 
eventuella planer på att bygga om en järnvägsbro för busstrafik i 
anslutning till marken. 

Ett avtalsförslag har upprättats mellan parterna som innebär ett rent 
markbyte utan kostnadsregleringar. 

Arbetsutskottet föreslår att avtalsförslaget godkänns (KSAU 2020-03-31,  
§ 34). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till förslaget och tycker det 
är bra planering för framtida investering. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till förslaget. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Privatpersonen 
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Dnr KS20/19 

§ 44 Svar på medborgarförslag om trottoar längs 
Oxdragarslingan 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla delsträckorna A och B i förslaget 
men att avslå förslag om delsträcka C. 
Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag på att komplettera befintligt 
gång- och cykelvägnät med trottoarer utmed Oxdragarslingan i syfte att 
öka säkerheten för oskyddade trafikanter. 

I dagsläget finns ingen möjlighet för de boende som bor längs 
Oxdragarslingan att nå befintligt gång- och cykelvägsnät, eller att ta sig till 
förskolan Ur & Skur utan att transportera sig på vägen. Oxdragarslingan 
har som kombinerad villagata och matargata en högre trafikbelastning än 
övriga renodlade villagator i området. 

Tekniska förvaltningen föreslår att en trottoar byggs ut enligt förslagets 
delsträckor A och B för att åstadkomma en anslutning till förskolan och till 
gång- och cykelvägen mellan Solhöjdens förskola och Ur & Skurförskolan. 

Den föreslagna delsträcka C som skulle ansluta till gång- och cykelvägen 
vid Bränningegatan föreslås avvaktas då behovet inte bedöms lika 
angeläget eftersom det redan finns två möjligheter att nå området från 
Bränningegatan. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren  
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Dnr KS20/102 

§ 45 Tillbyggnad av Kråkan 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att projektera för och 
genomföra tillbyggnaden av Kråkan. 
 
Finansiering sker inom socialnämndens budget. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har beslutat om tillbyggnad av Kråkan. På Kråkan 
verkställs beslut om korttidsvistelse och korttidstillsyn enligt LSS. 
Korttidsvistelse innebär att barn och ungdomar bor ett antal dygn per 
månad på Kråkan i avlastande syfte för anhöriga samt i vissa fall för att 
bryta isolering. Socialnämnden har beslutat att Kråkan ska byggas ut med 
en extra lägenhet med eget badrum och pentry i syfte att få en mer 
optimerad vistelsemiljö för barn/ungdomar som inte klarar av att vistas 
med andra. Utbyggnaden innebär även stora arbetsmiljövinster för 
personalen. 

Arbetsutskottet föreslår att tekniska förvaltningen uppdras att projektera 
för och genomföra tillbyggnaden av Kråkan (KSAU 2020-03-31, § 36). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till förslaget och betonar att tillbyggnaden 
innebär en viktig investering. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Socialnämnden 
Fastighetschef  
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Dnr KS19/361 

§ 46 Styrgrupp för idrottshall, Kärnekulla 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att en styrgrupp tillsätts för upprättande av ett 
lokalprogram för sporthall. Till styrgruppen utses kommunalråden, 
kommundirektör, biträdande skolchef, fritids- och kulturchef och teknisk 
chef. Som projektledare utses fastighetschefen. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen planerar och projekterar för byggnation av skola 
och förskola på Kärnekullaområdet med inflyttning 2022 och det är därför 
en förutsättning att det även finns lokaler för idrottsundervisning i 
anslutning till skolan.  

Det finns en avsiktsförklaring mellan Tosito AB och Habo kommun med 
avsikten att ingå avtal om att Tosito AB ska genomföra byggnationen med 
Habo kommun som hyresgäst. Avsiktsförklaringen är inte juridiskt 
bindande och det är ännu inte fastställt om kommunen ska ingå ett 
hyresavtal eller bygga sporthallen i egen regi.  

Oavsett om det är Tosito AB eller Habo kommun som kommer att vara 
byggherre behöver ett lokalprogram upprättas innan projektering och 
upprättande av förfrågningsunderlag påbörjas.  

Utöver barn- och utbildningsförvaltningen kan även föreningslivet ha 
förväntningar och önskemål om utformningen av en ny sporthall. Det är 
därför viktigt att kommunen inledningsvis definierar ett grundläggande 
lokalprogram så att byggnationen sedan kan planeras utifrån en fastställd 
nivå.  

Organisation 

Tekniska förvaltningen föreslår följande organisation för att upprätta ett 
lokalprogram med fastighetschefen som projektledare:  

• Styrgrupp 
Kommunalråden, biträdande skolchef, kommundirektör, fritids- och 
kulturchef och teknisk chef. 
  

• Arbetsgrupp 
Fastighetschef, fastighetsförvaltare, idrottslärare. Gruppen tillsätter 
i övrigt de resurser som anses behövas för att genomföra projektet. 
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• Referensgrupp 
Representanter från Fagerhults innebandy och Habo Wolley samt 
idrottslärare. Om behov uppkommer tillsätter styrgruppen 
ytterligare deltagare som anses vara nödvändiga för att genomföra 
uppdraget. 

Tekniska förvaltningen föreslår att en styrgrupp tillsätts för upprättande av 
ett lokalprogram för sporthall. Till styrgruppen utses kommunalråden, 
kommundirektör, biträdande skolchef, fritids- och kulturchef och teknisk 
chef. Som projektledare utses fastighetschefen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Marie Lindholm (KD) yrkar bifall till förslaget och tycker det är bra att det 
bildas en referensgrupp med deltagare från bland annat idrottsföreningar. 

_____  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-04-15  18 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS20/42 

§ 47 Årsredovisning 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 

att godkänna reservationer från 2019 års investeringsbudget till 2020 års 
investeringsbudget med 47 498 700 kronor, innebärande att 2020 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad  

att godkänna förskott och under- och överskott från 2019 års 
investeringsbudget med 1 069 659 kronor, innebärande att 2020 års 
investeringsbudget minskas i motsvarande grad  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 118 428 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 82 412 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 329 450 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader  

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2019. 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. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge föredrar ärendet. Ekonomienheten har tagit 
fram en årsredovisning för 2019. Resultatet uppgår till 27,1 miljoner 
kronor vilket är 11,0 miljoner kronor bättre än budget. Det är också det 
bästa resultatet för både kommunen och koncernen som har redovisats. I 
resultatet ingår exploateringsintäkter med 6,7 miljoner kronor och övriga 
realisationsvinster efter försäljning av mark med 3,6 miljoner kronor. 

Arbetsutskottet föreslår följande 

att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 
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att godkänna reservationer från 2019 års investeringsbudget till 2020 års 
investeringsbudget med 47 498 700 kronor, innebärande att 2020 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad  

att godkänna förskott och under- och överskott från 2019 års 
investeringsbudget med 1 069 659 kronor, innebärande att 2020 års 
investeringsbudget minskas i motsvarande grad  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 118 428 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 82 412 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 329 450 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader  

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2019. 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 (KSAU 2020-03-31, § 37). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till förslaget. Det är viktigt 
att se ett bra resultat eftersom vi inte vet hur coronaviruset påverkar 
ekonomin framöver. 

Anders Rickman (L) säger att resultatet ger kommunen en stabilitet och 
soliditet och yrkar bifall till förslaget. 

Även Lena Danås (V), Hans Jarstig (KD) och Karl Bergbom (M) yrkar 
bifall till förslaget. 

_____  
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Dnr KS20/121 

§ 48 Ägardirektiv för Habo Kraft AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ägardirektiv för Habo Kraft AB. Soliditetskravet för det rullande 
medelvärdet för de senaste fyra åren justeras från 50 procent till 35 
procent. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun bedriver en betydande och viktig del av sin verksamhet i 
bolagsform. Verksamheten i 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 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 bolagets verksamhet och 
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv eller av kommunen utfärdade direktiv samt förekommande 
avtal mellan kommunen och bolagen. 

Det finns nu ett behov av att justera ägardirektivet för Habo Kraft AB med 
anledning av de investeringar som bolaget ska göra och som 
kommunfullmäktige tidigare till del har beslutat att gå i borgen för. 

Tidigare soliditetskrav på att det rullande medelvärdet för de senaste fyra 
åren inte ska understiga 50 procent behöver justeras till att medelvärdet för 
de senaste fyra åren ska inte understiga 35 procent. 

_____  
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Dnr KS20/108 

§ 49 Verksamhetsanalys av fritids- och kulturnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av verksamhetsanalys för 
fritids- och kulturnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Ett av målen i kommunledningskontorets styrkort för 2019 är att arbeta 
med förbättrade analyser av verksamhetens effektivitet och kvalitet. 
Ekonomienheten har i uppdrag att genomföra minst en genomgående 
analys av en nämnds verksamhet. Analysen ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. Ekonomienheten har valt att analysera fritids- och 
kulturnämnden med fokus på ekonomistyrning och nyckeltal. 

Av analysen framkommer att verksamheten har god kontroll på sin 
ekonomi och ekonomistyrning. Samtliga chefer inom förvaltningen har 
tillräcklig kunskap om sin ekonomi. I jämförelse med riket och länet har 
Habo kommun lägre kostnader för kultur- och fritidsverksamhet. 

_____  
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Dnr KS20/120 

§ 50 Avgift för avstyckning - rättning i budget 2020-2022 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 
avstyckningsavgift exklusive moms till 30 000 kr. 

Ärendebeskrivning 
I budgetdokumentet för åren 2020-2022 saknas uppgift om 
avstyckningsavgift för år 2020. Avstyckningsavgift betalas av 
fastighetsägare när en bit mark avskiljs från en fastighet och bildar en ny 
fastighet. 

_____  
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Dnr KS20/103 

§ 51 Försäljning av aktier i Smålands Turism AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Habo kommun 
säljer sitt aktieinnehav i Smålands Turism AB till Region Jönköpings län. 
Aktierna säljs till sitt nominella värde. Beslutet gäller under förutsättning 
att likartat beslut fattas i samtliga kommuner i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
I juni 2019 initierade ägarna till Smålands Turism AB en arbetsgrupp som 
fick i uppdrag att utreda förutsättningarna för en försäljning av 
kommunernas aktier till Region Jönköpings län. I dag äger regionen 50 
procent av aktierna i bolaget och länets kommuner äger resterande 50 
procent. 

Arbetsgruppen fick i uppdrag att arbeta igenom frågeställningarna gällande 
ägardirektiv, styrelsearvode, långsiktig finansiering av bolaget samt 
samverkansformer mellan bolaget, kommunerna och Region Jönköpings 
län. 

Resultatet av arbetet blev att kommunerna bör överlåta sina aktier i bolaget 
så att Region Jönköpings län blir ensam ägare till Smålands Turism AB. 
Samtidigt ska ett samarbetsavtal tas fram som ska reglera formerna för den 
framtida samverkan mellan bolaget och länets kommuner. 
Samverkansavtalet ska vara undertecknat senast i samband med ordinarie 
bolagsstämma den 3 juni 2020. 

De 300 aktier som ägs av kommunerna föreslås säljas till sitt nominella 
belopp, 1 000 kronor per aktie. Det innebär för Habo kommuns del en 
försäljning av sex aktier till ett totalt värde av 6 000 kronor. Region 
Jönköpings län tar efter övertagandet ansvaret för finansieringen av driften 
av bolaget. 

I samband med att Region Jönköpings län tillträder som ensam ägare av 
bolaget kommer nuvarande styrelse att avgå och en ny styrelse väljas. 
Förslaget till ny styrelsesammansättning är att styrelsen ska bestå av sju 
ledamöter och inga ersättare. Fem ledamöter ska utses av Region 
Jönköpings län, en ledamot nomineras av kommunerna via 
Primärkommunal samverkan (PKS) och en ledamot med erfarenhet från 
branschen nomineras genom Smålands Turism AB. Regionrevisionen utser 
lekmannarevisor i bolaget. 

_____  
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Dnr KS20/69 

§ 52 Svar på remiss över Region Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram 2021-2025 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar miljö- och hållbarhetsstrategens yttrande som sitt 
eget och översänder det till Region Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har tagit fram nytt hållbarhetsprogram för åren 
2021-2025. Hållbarhetsprogrammet omfattar det sociala, det miljömässiga 
och det ekonomiska perspektivet och grundar sig på fyra områden: 

1. Vi är till för alla 
2. Vi är klimatsmarta 
3. Vi bidrar till en sund livsmiljö 
4. Vi använder våra resurser klokt 

I hållbarhetsprogrammet finns mål och delmål samt i vissa fall prioriterade 
åtgärder. Det finns inte åtgärder kopplade till alla delmål och inga 
indikatorer/nyckeltal. 

Hållbarhetsprogrammet omfattar Region Jönköpings läns egen 
organisation samt hur de som finansiär, delägare i bolag och som 
samhällsaktör ska bidra till en hållbar utveckling inom samtliga 
hållbarhetsdimensioner. Programmet omfattar alla verksamheter som är 
finansierade av Region Jönköpings län. 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv föreslår 2020-03-13 att Habo 
kommun lämnar nedanstående yttrande: 

• Vi ser positivt på att Region Jönköpings län tagit fram ett 
hållbarhetsprogram för 2021-2025 och att detta program har ett 
helhetsperspektiv på alla dimensioner av hållbar utveckling. 
 

• Ambitionen i hållbarhetsprogrammet är tydlig och realistisk och 
innehållet i målen och delmålen har en positiv och framåtsyftande 
ansats. 
 

• Strukturen i programmet skulle med fördel kunna förtydligas och 
utvecklas: 

Det saknas indikatorer/nyckeltal kopplade till såväl mål som delmål. 
Endast vissa delmål är kvantifierade. 

Några delmål är kopplade till prioriterade åtgärder, men inte alla. 
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Inom vissa områden kopplar den prioriterade åtgärden inte till relevant 
delmål. I vissa fall är en kartläggning satt som ett mål, medan det i andra 
fall är en prioriterad åtgärd. 

Hur ska programmet genomföras och målen uppnås om det inte finns 
åtgärder kopplade till alla delmålen? 

Hur ska uppföljning ske utan indikatorer/nyckeltal samt om det inte finns 
mätbara mål och delmål för att följa måluppfyllnaden? 

• Det hade varit positivt och underlättat förståelsen av programmet 
om även den plan för genomförande av programmet, som nämns i 
slutet av programmet, hade skickats med remissen. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar miljö- och 
hållbarhetsstrategens yttrande som sitt eget och översänder det till Region 
Jönköpings län (KSAU 2020-03-31, § 43). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) tycker att yttrandet är bra vad gäller delmål och 
indikatorer och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att remissversionen av Jönköpings läns 
hållbarhetsprogram ändras enligt förslag, se bilaga. 
 
Anders Rickman (L) anser inte att Habo kommun kan förväntas gå in i 
detaljnivå i Region Jönköpings läns hållbarhetsprogram och yrkar avslag 
på Olle Moln Teikes förslag och bifall till arbetsutskottets förslag. 

Även Hans Jarstig (KD) och Lena Danås (V) yrkar avslag på Olle Moln 
Teikes förslag och bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
om att anta miljö- och hållbarhetsstrategens yttrande som sitt eget och dels 
Olle Moln Teikes förslag att remissversionen ändras. 

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på arbetsutskottets 
förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes förslag röstar nej. 
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Omröstningsresultat 
Ja-röster (9)   Nej-röster (2) 
Gunnar Pettersson (S)  Mikael Zander (SD) 
Kent Bjärkhed (S)  Olle Moln Teike (SD) 
Lena Danås (V) 
Hanna Englund (C) 
Anders Rickman (L) 
Marie Lindholm (KD) 
Hans Jarstig (KD) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Karl Bergbom (M) 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län  
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Dnr KS20/107 

§ 53 Pandemiplan för Habo kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Pandemiplan för Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
I lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ställs krav att 
kommunen har en plan för extraordinära händelser. En av de händelser 
som kan inträffa är pandemier. 

Habo kommun har sedan 2009 en pandemiplan. Planen ska vara en 
vägledning för kommunen före och under en pandemi. Planen har nu setts 
över och skrivits om. Den gamla planen var fokuserad på den så kallade 
svininfluensan. Den nya planen har skrivits om så att den är mer 
övergripande och kan gälla över tid oavsett vilken pandemi det handlar om. 

Arbetsutskottet föreslår att Pandemiplan för Habo kommun antas 
(KSAU 2020-03-31, § 44). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till förslaget. 

_____  
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Dnr KS20/85 

§ 54 Ansökan från strategisk samverkansgrupp om medel för att 
kunna genomföra gratis sommarlovsaktiviteter 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor till fritids- och 
kulturförvaltningen för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter under 2020. Det under förutsättning att de statliga 
medel som tidigare erhållits från socialstyrelsen inte betalas ut.  

Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 

Ärendebeskrivning 
Under 2017–2019 har kommunerna haft möjlighet att rekvirera ett statligt 
bidrag från Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor/socialstyrelsen att genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter för barn- och unga 6–16 år. 

Under 2020 har man från statligt håll inte utlyst denna möjlighet. 
Strategisk samverkansgrupp (SSG) anser att aktiviteterna är mycket viktiga 
och uppskattade, speciellt sommarlovskortet som inkluderar fria bad och 
minigolf under hela sommarlovet. Där har man under 2017–2019 haft cirka 
3000 besök från barn och ungdomar i Habo kommun/sommar. 

För barn och ungdomar som lever i social och ekonomisk utsatthet är 
gratisaktiviteterna extra viktiga. Vikten av att ge jämlika förutsättningar att 
delta i det aktivitetsutbud som erbjuds, speciellt då för barn och unga med 
sämre socioekonomisk status. 

En signal på att det verkligen påverkar att ha gratis sommarlovsaktiviteter 
är att när fritids- och kulturförvaltningen genomförde aktiviteter som var 
avgiftsbelagda, så såg man tydligt att antal deltagare drastiskt minskat. 
Man når också med tydlighet den målgruppen av barn och unga som 
annars inte har möjlighet att ta del av det utbud som erbjuds av 
ekonomiska skäl. 
De medel som SSG äskar kommer att kunna täcka genomförandet av 
aktiviteter som de anser extra viktiga för målgruppen. 

Arbetsutskottet föreslår att fritids- och kulturförvaltningen beviljas 100 000 
kronor för att kunna genomföra och erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter 
under 2020. Det under förutsättning att de statliga medel som tidigare 
erhållits från socialstyrelsen inte betalas ut (KSAU 2020-03-31, § 45). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hanna Englund (C) säger att barn och unga i social och ekonomisk 
utsatthet kommer att ha extra behov framöver och yrkar bifall till förslaget. 
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Anders Rickman (L) säger att sommaren som ligger framför kommer 
innebära att många familjer är kvar hemma och yrkar bifall till förslaget. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till förslaget och menar att behovet av 
aktiviteter troligen kommer gälla i alla samhällsgrupper inte bara de som 
lever i utsatthet. 

Karl Bergbom (M) tycker förslaget är mycket bra eftersom många kommer 
drabbas av begränsat resande, och yrkar bifall till förslaget. 

Även Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), Marie Lindholm (KD), Lena 
Danås (V), Olle Moln Teike (SD) och Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till 
förslaget. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Strategisk samverkansgrupp 
Ekonomienheten  
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Dnr KS20/98 

§ 55 Ansökan från Habo Wolley om medel till projekt för 
idrottsaktiviteter på fritids 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till barn- och 
utbildningsförvaltningen att teckna avtal med Habo Wolley samt de övriga 
deltagande föreningarna angående idrottsaktiviteter på fritids. Kommunen 
bidrar med max 75 000 kronor per år i tre år. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens budget. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley söker medel till ett projekt som innebär att idrottsföreningar i 
kommunen bedriver idrottsaktiviteter på skolor under förmiddags- och 
lunchraster. Habo Wolley har tidigare lanserat ett projekt, Bogserlinan, där 
man under hösten 2019 bedrivit idrottsaktiviteter på tre skolor i Habo. 
Rastaktiviteterna har varit lyckade och resulterade bland annat i att barn 
sökte sig till de föreningar som deltog; volleybollföreningen och 
tennisföreningen i Habo. Majoriteten av de andra idrottsföreningarna var 
positivt inställda till projektet men hade inte samma möjlighet att engagera 
sig. Habo Wolley vill nu hitta en välfungerande lösning för att kunna 
bedriva idrottsaktiviteter på skolor där flera idrottsföreningar är 
involverade och söker därför medel från kommunen. 
 
Målet är att skapa ett långsiktigt och hållbart samarbete mellan Habo 
kommun, idrottsföreningar och skolor i form av idrottsaktiviteter och att 
detta i sin tur ska leda till ökat idrottsdeltagande och förbättrad hälsa bland 
barn, effektivare rekrytering bland idrottsföreningar samt förbättrad 
fritidsverksamhet.  
 
För att samarbetet ska vara långsiktigt och hållbart anser Habo Wolley att 
en samordnare kommer att krävas som bland annat sköter kontakt med 
idrottsföreningar, rektorer och fritidspedagoger och framställer scheman 
för skolor och idrottsföreningar. Ett preliminärt samarbete har redan 
etablerats med RF SISU Småland som, om projektet genomförs, lovat bistå 
med stöd vid planering, genomförande och utvärdering samt även stödja 
ekonomiskt. Habo Wolley erbjuder sig att agera samordnare för 
idrottsaktiviteterna. 

Habo Wolley föreslår att kommunen bistår med 15 000 kronor per år till de 
föreningar som deltar vilket skulle innebära en investering på totalt 75 000 
kronor per år om samtliga föreningar deltar. Habo Wolley vill att 
satsningen präglas av långsiktighet och föreslår att avtalet sträcker sig över 
tre år, förutsatt att båda parter upprätthåller sina åtaganden. 
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Arbetsutskottet föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen uppdras att 
teckna avtal med Habo Wolley samt de övriga deltagande föreningarna 
angående idrottsaktiviteter på fritids. Kommunen bidrar med max 75 000 
kronor per år i tre år (KSAU 2020-03-31, § 46). 

Kommunstyrelsens behandling 
Karl Bergbom (M) yrkar bifall till förslaget och säger att all rörelseaktivitet 
är bra aktivitet. 

Marie Lindholm (KD) säger att Habo Wolley gör ett fantastiskt arbete och 
yrkar bifall till förslaget. 

Hanna Englund (C) yrkar bifall till förslaget och säger att det är ett 
intressant och bra projekt som kan leda till rekrytering till föreningarna. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Habo Wolley  
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Dnr KS20/74 

§ 56 Kontrollplikt June Avfall och Miljö AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att June Avfall och Miljö AB:s verksamhet inte 
har varit i strid med det kommunala ändamålet eller de kommunala 
befogenheterna. 

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen 6 kap. 1a § anges att kommunstyrelsen årligen ska ta 
ställning till om den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska förslag 
om nödvändiga åtgärder lämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
June Avfall och Miljö AB  
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Dnr KS20/104 

§ 57 Behov av resursförstärkning samt ett ökat samarbete med 
externa parter för IS/IT-enheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör och ekonomichef att 
genomföra en utredning som belyser den samlade IT-relaterade 
verksamheten i kommunen gällande organisation, kompetensbehov, 
ekonomi, sårbarhet och säkerhet. Externt stöd får vid behov knytas till 
utredningen. 

Vidare uppdras kommundirektören att undersöka möjligheten till att teckna 
ett samarbetsavtal med extern partner i syfte att minska sårbarheten i 
leverans och funktion. 

Ärendebeskrivning 
Det finns många utmaningar för en kommun som befinner sig i en omvärld 
som aldrig har haft en sådan förändringstakt som nu och som på många sätt 
är sårbar för oförutsedda händelser och extern påverkan. Kommunen måste 
därför alltid sträva efter att minska sårbarheten, undvika att gapet mellan 
kompetens och behov blir för stort, öka tillgängligheten av digitala 
lösningar samt kunna anpassa strukturer och arbetssätt till förändrade 
förutsättningar. 

Habo kommun har en ansats att försöka klara av att hantera utvecklingen 
på ett bra sätt. Kommunen har beslutat om styrande dokument för den 
digitala utvecklingen där olika nyckelbegrepp såsom tillgänglighet, 
enkelhet, anpassbarhet, standardisering och automatisering, 
återanvändning, mobilitet, stabilitet och säkerhet samt ledning i form av 
beslutsstrukturer och grunder för prioriteringar finns fastlagda. 

Kommunen är för tillfället inne i ett omfattande utvecklingsarbete gällande 
olika utvecklingsprojekt där de digitala verksamhetssystemen spelar en stor 
och avgörande roll. Den kommungemensamma projektkatalogen innefattar 
cirka 20 pågående projekt, allt från införande av E-tjänster till byte av de 
stora verksamhetssystemen inom skolan och omsorgen. Alla dessa projekt 
kräver adekvat stöd från kommunens IS/IT enhet. 

IS/IT enheten ansvarar bland annat för inköp, drift och installation av 
datorer (ca 650 stycken), servrar (cirka 120), underhåll av serverparken, 
driften av verksamhetssystem (35), samt hanteringen av I-pads (2000), 
mobiltelefoni, telefonväxel och helpdeskfunktion (cirka 650 ärenden per 
månad) till verksamheten när de har ett behov av support och stöd 
beträffande IT-relaterade frågeställningar. Bemanningen består av en IS/IT 
chef, en drift tekniker, en IT-tekniker och fyra systemtekniker. 
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Enheten har det senaste året drabbats av den hårda konkurrenssituationen 
på arbetsmarknaden gällande IT-kompetenser och med en för stor 
personalomsättning som följd. 

Kommunens verksamheter, inte minst inom socialförvaltningen, är också i 
gång årets alla dagar och dygnets alla timmar. Det finns därför ett stort 
behov av att förstärka jour och beredskapen inom IT-verksamheten. 

I december 2017 granskade kommunens revisorer kommunens IT-
verksamhet och kom bland annat fram till att verksamheten var sårbar och 
att alltför mycket av kompetensen var samlad hos IS/IT chefen. 

Kommundirektör Jan Sundman föreslår, med tanke på de 
utvecklingsprojekt som pågår och behovet av att förstärka IS/IT-enhetens 
ledningsfunktion, att kommunstyrelsen fattar beslut om att utöka enhetens 
personalstab med en ny tjänst som IT-systemutvecklare som samtidigt får 
rollen som biträdande IT-chef. Huvuduppgiften för tjänsten skulle vara att 
bistå verksamheterna i den tekniska utvecklingen och i underhållet av våra 
verksamhetssystem. Idag köps många av dessa insatser av externa 
konsulter till en hög timpeng varför rätt kompetens internt kan bidra till att 
kunna minska externa konsultkostnader. I kompetensprofilen ingår också 
att ha en bra kompetens kring IT generellt samt en god kunskap om IT-
arkitektur och hur olika system bör fungera ihop. Innehavaren av tjänsten 
ska också kunna fungera som bollplank till IS/IT chefen i alla IT-relaterade 
frågor, bistå i ledningen av enheten samt kunna ersätta IS/IT chefen vid 
frånvaro som semester och sjukdom.  

Finansiering i övrigt föreslås ske genom att taxan för IS/IT-enhetens olika 
tjänster som ingår i tjänstekatalogen justeras. Det innebär i praktiken att det 
blir verksamheten som nyttjar IS/IT-enhetens tjänster som finansierar 
utökningen vilket är logiskt eftersom de också tar hem effekterna av 
utvecklingen av verksamhetssystemen. Samtliga förvaltningschefer ställer 
sig bakom förslaget.  

Vidare skriver Jan Sundman att för att på lite längre sikt förstärka funktion, 
driftsäkerhet och bemanning vid större projekt, som exempelvis 
klientbyten, nätverksbyten och införandet av nya större 
verksamhetssystem, vakanser eller annan frånvaro samt system för jour 
och beredskap bör kommundirektören få i uppdrag att undersöka om det 
finns någon möjlighet till ett organiserat samarbete med någon extern 
partner som kan ta en roll i att stötta upp och säkra leverans och funktion. 
Rapport gällande det uppdraget bör lämnas till kommunstyrelsen senast i 
september 2020 och finnas med som underlag till budget 2021.  

Arbetsutskottet föreslår att kommundirektör och ekonomichef uppdras att 
genomföra en utredning som belyser den samlade IT-relaterade 
verksamheten i kommunen gällande organisation, kompetensbehov, 
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ekonomi, sårbarhet och säkerhet. Externt stöd får vid behov knytas till 
utredningen. 

Vidare uppdras kommundirektören att undersöka möjligheten till att teckna 
ett samarbetsavtal med extern partner i syfte att minska sårbarheten i 
leverans och funktion (KSAU 2020-03-31, § 48). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) säger att IS/IT är en viktig bransch som är 
svårrekryterad och yrkar därför bifall till förslaget. 

_____  
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Dnr KS20/97 

§ 58 Deltagande i sammanträden på distans 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillåta 
deltagande på distans i samtliga nämnder för tjänstgörande ledamöter, 
under förutsättning att de krav på deltagande på distans som anges i 
kommunallagen är uppfyllda. Det är respektive ordförande som beslutar 
om deltagande på distans ska tillåtas. 

Beslutet förs in i respektive nämnds reglemente vid nästa revidering. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av smittspridningen av nya coronaviruset har frågan om 
distansdeltagande i politiska sammanträden aktualiserats. 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i 
sammanträden distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut om 
detta. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på 
distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får 
ske på distans vid ett visst sammanträde. 

Sveriges kommuner och regioner anmärker att lagstiftaren har förutsatt att 
deltagande på distans ska användas som ett komplement till fysiskt 
deltagande även om detta inte återspeglas i lagtexten. Ett sammanträde där 
samtliga ledamöter är på distans är, såvitt känt, inte rättsligt prövad. 

Då nämndernas sammanträden inte är öppna ska lokalen vara så beskaffad 
att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Vid deltagande på distans i ett sammanträde i en nämnd eller styrelse bör 
ordföranden och de ledamöter som deltar på distans vara särskilt 
observanta på att den plats där de distansdeltagande ledamöterna deltar är 
sådan att inga sekretesskyddade uppgifter riskerar att röjas. Om det inte 
kan garanteras bör ordföranden inte tillåta deltagandet på distans. 

Någon laglig möjlighet till beslutsfattande genom att förslag till beslut 
godkänns per mejl eller telefon i nämnderna finns inte. Förutsatt att 
kommunfullmäktige beslutar om att möjliggöra deltagande på distans bör 
detta skrivas in i respektive nämnds reglemente vid nästa revidering. 
Exempel på skrivning är: 

"Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
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Ledamot som önskar delta på distans ska senast X antal dagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska 
gälla om deltagande på distans i nämnden." 

Arbetsutskottet har behandlat frågan och föreslår att tillåta deltagande på 
distans i samtliga nämnder, under förutsättning att de krav på deltagande 
på distans som anges i kommunallagen är uppfyllda. Det är respektive 
ordförande som beslutar om deltagande på distans ska tillåtas. Beslutet förs 
in i respektive nämnds reglemente vid nästa revidering (KSAU 2020-03-
31, § 49). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) tycker det är bra att möjligheten finns 
men att grundinställningen är att vara närvarande. Han yrkar bifall till 
förslaget. 

_____  
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Dnr KS19/316 

§ 59 Svar på motion om motprestation för försörjningsstöd 

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

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Joakim Lindblom och Olle Moln Teike 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige i vilken de föreslår att Habo 
kommun utreder förutsättningarna för att kräva en motprestation för 
försörjningsstöd i kommunen. I motionen föreslås även att 
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förslag om 
att växla försörjningsstöd till lön. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som ger följande svar på 
motionen (SN 2020-03-04 § 18): 
 
Rätten till försörjningsstöd regleras i 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Den 
enskilde ska stå till arbetsmarknadens förfogande för att få 
försörjningsstöd. Endast om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt 
till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Rätten till bistånd i form av försörjningsstöd är inte ovillkorlig utan kräver 
motprestation enligt gällande lagstiftning. Den enskilde ska aktivt verka för 
att söka och godta lämpligt arbete. Skyldigheten innebär även att den 
enskilde är skyldig att delta i till exempel arbetsmarknadsutbildningar, 
beredskapsarbete, arbetsrehabiliterande åtgärder samt deltagande i 
introduktionsutbildningar. Det är inte tillåtet att kräva andra 
motprestationer som inte är att betrakta som arbete eller 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, såsom till exempel oavlönad 
sysselsättning. 

Socialtjänsten gör alltid en individuell bedömning av den biståndssökandes 
behov och förmåga. 

Arbetslösheten är mycket låg i Habo kommun. Människor som kan arbeta, 
hittar oftast ett arbete. De personer som har långvarigt försörjningsstöd i 
Habo saknar ofta helt eller delvis arbetsförmåga. Det är av den anledningen 
de ansöker om ekonomiskt bistånd. 

Sedan 2017 har det funnits möjlighet för personer som står långt från 
arbetsmarknaden att efter beslut från Arbetsförmedlingen få en extratjänst i 
Habo kommun. För närvarande är det knappt tjugo personer som har en 
extratjänst i kommunen. Dessa personer får lön från Habo kommun som i 
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sin tur får ett statligt bidrag som täcker kommunens kostnad för lönen. 
Extratjänsten gäller för ett år med möjlighet till förlängning ytterligare ett 
år. Några personer som haft extratjänst i Habo har gått vidare till 
nystartsjobb. Habo kommun har goda erfarenheter av extratjänster. De 
personer som är aktuella för extratjänster hade annars med stor sannolikhet 
uppburit försörjningsstöd. 

Mot bakgrund av ovanstående anser socialförvaltningen att motionen ska 
anses vara besvarad. 

_____  
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Dnr KS19/287 

§ 60 Svar på motion om minskad plastanvändning 

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

Ärendebeskrivning 
Johanna Siwertz (V) har lämnat in en motion om biobaserad och 
återvunnen plast i kommunens verksamhet. Syftet med motionen är att 
Habo kommun ska ta sitt ansvar och påbörja arbetet med att minska 
användningen av plastprodukter och att använda återvunnen eller 
biobaserad plast i större utsträckning. Genom motionen föreslår 
motionären att kommunen bör ha ett mål att vid all nyanskaffning av 
produkter med plastinnehåll ska plasten komma från förnybar eller 
återvunnen råvara. Förslaget i motionen omfattar tre punkter: 

1. Att kommunen påbörjar ett arbete med att minska användningen av 
plastprodukter 

2. Att kommunen påbörjar ett arbete med att vid inköp av 
plastprodukter efterfråga produkter som är tillverkade av 
återvunnen eller förnybar råvara och som är möjliga att 
materialåtervinna 

3. Att kommunen bedriver ett informationsarbete gentemot invånare 
och företag om vikten av minskad platsanvändning och vikten av 
sortering för materialåtervinning 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv skriver 2020-03-09 att i juni 2019 
antog kommunfullmäktige ”Habo kommuns policy för inköps- och 
upphandlingsverksamhet med riktlinjer och anvisningar”. Enligt dessa 
riktlinjer ska: 

• upphandling baseras på en helhetssyn till nytta för hela kommunen 

• krav vid upphandlingar ställas på kvalitet och hållbarhet i balans med 
kostnad. 

• Habo kommun bidra till hållbar utveckling genom att ställa miljökrav på 
varor, tjänster och entreprenader 

• miljökraven prioriteras och ställas utifrån antaget miljöprogram 

• miljökraven formuleras utifrån varje unik upphandling och dess 
miljöpåverkan 

• antalet produkter med miljö- och hälsoskadliga ämnen kontinuerligt 
minska. 
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Som en bas för det miljö- och hållbarhetsstrategiska arbetet i Habo 
kommun finns Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. 
Kommunen har flera styrande dokument för det miljö- och 
hållbarhetsstrategiska arbetet, där miljöprogrammet är ett exempel. 

I förslaget till nytt miljöprogram 2020-2030 för Habo kommun föreslås att 
utgångspunkten är Habo kommuns vision – den hållbara kommunen för 
hela livet. Det innebär att Habo kommuns verksamheter ska bidra till en 
miljömässigt hållbar utveckling genom att: 

• agera och planera långsiktigt genom att inkludera miljöhänsyn i våra 
beslut i nämnder, bolag och styrelser. 

• förstå miljökonsekvenserna av vårt agerande och ta ansvar för den 
miljöpåverkan som uppstår i vårt dagliga arbete. 

• effektivisera vår resursanvändning och utgå från de planetära resurser vi 
har och verkar för att inte överskrida dessa. 

• skapa möjligheter och uppmuntrar medarbetare, kommuninvånare, 
näringsliv och föreningar till ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med 
fokus på förbättringsarbete och miljömedveten livsstil. 

I förslaget till nytt miljöprogram 2020-2030 för Habo kommun finns fyra 
fokusområden. Ett av dessa är fokusområdet för hållbar konsumtion och 
produktion. Ambitionen är att kommunen ska arbeta för att effektivisera 
resursanvändning genom miljömedveten upphandling och främja en 
hållbar konsumtion och uppmuntra till en hållbar produktion. Förslagen till 
mål för fokusområdet omfattar bland annat att kommunen ska främja 
fossilfria produkter enligt principer för cirkulär ekonomi vid upphandling 
och att minimera resursanvändning samt källsortera avfall. Detta innebär 
exempelvis att undvika plast baserad på fossil olja i största möjliga 
utsträckning. 

I förslaget finns även ett annat fokusområde för utbildning, kommunikation 
och engagemang. Förslagen till mål för fokusområdet handlar om att 
kommunen ska kommunicera miljö- och hållbarhets frågor till 
medarbetare, kommuninvånare, företag och föreningar. Syftet med denna 
typ av insatser är att uppmuntra och förstärka engagemang för ett 
miljörelaterat förbättringsarbete och en miljömedveten livsstil. 

Habo kommun deltar också i projektet Glokala Sverige och medverkar i 
Klimatrådets fokusgrupp ”Konsumtion och livsstil”. I båda dessa 
sammanhang lyfts utmaningar kring bland annat plast baserad på fossil olja 
och olika åtgärder diskuteras. 

Mot bakgrund av ovanstående anser kommunledningsförvaltningen att det 
finns bra grund för ett fortsatt arbete i linje med motionens intentioner. 
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Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KSAU 
2020-03-31, § 51). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) tycker motionen är bra och yrkar bifall 
till förslaget. 

Lena Danås (V) yrkar bifall till förslaget. 

_____  
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Dnr KS19/325 

§ 61 Svar på motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla punkterna ett 
och två och ge tekniska förvaltningen i uppdrag att planera för att förbättra 
förutsättningarna för vilda bin vid anläggning av parker, rabatter och vid 
grässlåtter. Punkterna tre och fyra faller inte under kommunens 
ansvarsområde och avslås därför. 

Ärendebeskrivning 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion med förslag att rädda vilda bin 
(en aktionsplan). Syftet med förslaget är att Habo kommun ska bidra i 
arbetet med att säkerställa förutsättningar för att vilda bin ska kunna 
fortleva. Förslaget omfattar fyra punkter: 

1. att vid anläggning av parker och rabatter så och plantera buskar, 
träd och blommor som främjar insekternas mångfald och utveckling 

2. att vänta med att slå utvalda gräsmattor och vägrenar tills de flesta 
blommor blommat färdigt 

3. att stödja ekologiskt jordbruk och naturbete och 
4. att inom jordbruket minska användningen av bekämpningsmedel 

som påverkar insekterna negativt. 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv skriver 2020-03-09 att pollinering 
är en viktig ekosystemtjänst som bidrar till vår livsmedelsförsörjning och 
till fungerande ekosystem. En stor del av vår livsmedelsförsörjning är 
beroende av pollinering och ungefär 90 % av jordens vilda växter får 
åtminstone delvis hjälp med pollinering av vilda pollinatörer. En tredjedel 
av Sveriges 299 vilda biarter finns med på den nationella rödlistan. Många 
pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas alltså och 
konsekvenserna är bland annat minskad pollinering och en mer ojämn 
skörd. I Sverige utförs pollineringen främst av vilda bin, flugor och fjärilar. 
En kombination av att många gamla ängsmarker övergetts och vuxit igen, 
och att brukandet skalats upp och sker mer rationellt har inneburit att det 
inte längre finns rum för många av dessa pollinatörer. Även gifter, 
matbrist, ett förändrat landskap och klimatförändringar hotar de vilda 
pollinatörerna. En stor andel av de vilda pollinatörerna är därför hotade. 

Pollinatörerna behöver livsmiljöer som innehåller strukturer som 
tillgodoser behovet av bra boplatser och goda möjligheter till föda. Sådana 
miljöer kan till exempel vara rikblommande ängs- och betesmarker, 
blommande trädgårdar, gamla träd med håligheter, död ved, sandiga 
marker i soliga lägen och brynmiljöer. 
 
Under förutsättning att motionen avser sådant som kommunen kan påverka 
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och råda över, kan kommunen spela en viktig roll i att implementera 
insatser som gynnar pollinatörer. Det innebär med andra ord allmänna 
platser, kommunal mark, offentliga fastigheter och vägrenar i den mån det 
är ett kommunalt ansvar. Den tätortsnära naturen och även miljöer i städer 
har visat sig kunna erbjuda en fristad för en hel del pollinerande arter. 
Stadsmiljöer som koloniträdgårdar, kyrkogårdar, villaträdgårdar, parker, 
gröna tak och alléer kan med rätt skötsel vara livsviktiga för flera olika 
arter av pollinatörer. 

I förslaget till nytt miljöprogram 2020–2030 för Habo kommun finns ett 
fokusområde för hållbart nyttjande av natur, vatten och mark. Ambitionen 
är att kommunen ska främja de ekosystemtjänster som naturen erbjuder 
och vårda och värna värdefulla naturområden samt vara rustad för att möta 
de klimatförändringar vi inte kan råda över. Förslagen till mål för 
fokusområdet omfattar bland annat att främja ekosystemtjänster vid 
planering och drift. Det skulle till exempel kunna handla om att bevara 
naturliga habitat, utöka/ förbättra lämpliga habitat, skapa nya boplatser för 
pollinatörer, plantera lämpliga växter med tillräcklig variation samt 
undvika att använda biocider i skötseln av grönområden, parker och dylikt. 
I detta sammanhang är därmed punkt ett och två i motionen relevanta för 
kommunen att hantera. 

Det finns möjligheter att söka nationell finansiering via LONA (lokala 
naturvårdssatsningen). Inom LONA kan kommuner och lokala aktörer 
söka pengar för satsningar som gynnar just vilda pollinatörer och 
pollinering. Under 2020 prioriterar regeringen och Naturvårdsverket denna 
typ av satsningar genom ett extra ansökningstillfälle med avsatta pengar. 

Avseende punkterna tre och fyra i motionen råder inte Habo kommun över 
dessa. Det är istället ett arbete som bör ske via nationella myndigheter som 
Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelsen och i samverkan 
med branschorganisationer som Lantbrukarnas riksförbund och Ekologiska 
lantbrukarna. 

Arbetsutskottet föreslår att bifalla punkterna ett och två och ge tekniska 
förvaltningen i uppdrag att planera för att förbättra förutsättningarna för 
vilda bin vid anläggning av parker, rabatter och vid grässlåtter. Punkterna 
tre och fyra faller inte under kommunens ansvarsområde och bör därför 
avslås (KSAU 2020-03-31, § 52). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) tycker det är en bra och viktig motion och yrkar 
bifall till förslaget. 
 
Lena Danås (V) tycker det är en bra motion och förstår att punkt 3-4 inte är 
möjliga att ge i uppdrag till kommunen. Hon yrkar bifall till förslaget. 

Även Anders Rickman (L) och Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till förslaget. 

_____  
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Dnr KS20/37 

§ 62 Svar på motion om besparing på miljöförvaltningen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag på 
besparingar inom miljöförvaltningen. Motionären hävdar att 
miljöförvaltningen är en förvaltning där antalet tjänster har skenat iväg och 
att kostnaderna är orimliga för en liten kommun som Habo. Motionären 
yrkar därför att 

1. Det görs en konsekvensbesparing om sex tjänster plockas bort 
2. Vilken besparing det ger att spara in sex tjänster 
3. Hur mycket en sådan besparing motsvarar i en skattesänkning 
4. Beslut fattas att dra in sex tjänster 

Kommundirektör Jan Sundman skriver 2020-03-18 att i reglementet för 
miljönämnden framgår nämndens ansvarsområden. Kort beskrivet ska 
nämnden bedriva tillsyn, handlägga anmälningar och tillstånd, samt utreda 
klagomål enligt ett flertal lagstiftningar inom bland annat miljöbalken, 
miljö- och hälsoskyddsområdet, livsmedelsmedelslagstiftningen, 
smittskyddslagen, tobakslagen (gällande lokaler), strålskyddslagen 
(gällande solarier), lagen om sprängämnesprekursorer och inom 
renhållningsområdet. Nämnden svarar också för att säkerställa en hög 
skyddsnivå för djur och människors hälsa när det gäller foder och 
animaliska biprodukter. Utöver detta ska nämnden medverka i fysisk 
planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom 
nämndens ansvarsområde berörs och utarbeta de förslag till 
åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av kommunerna och 
svara för provtagning som ålagts kommunerna med anledning av 
miljökvalitetsnormer. 

Miljöförvaltningen arbetar åt två kommuner, Habo och Mullsjö, och 
kostnaden fördelas mellan kommunerna utifrån invånarantal, vilket innebär 
för närvarande att Habo kommun betalar 63 procent och Mullsjö 37 
procent av nettokostnaden som återstår efter avgiftstäckning. Den del av 
kostnaderna som finansieras via avgifter varierar mellan 
verksamhetsområdena och uppgick 2019 till 83 procent för livsmedel, 59 
procent för miljötillsynen och 53 procent för hälsoskydd. 
 
Efter avdrag för avgifter och ersättningen från Mullsjö kommun uppgick 
kostnaden som finansieras via skattsedeln till 4 626 000 kronor 2019 
medan motsvarande kostnad för 2018 uppgick till 4 521 000 kronor, vilket 
motsvarar en ökning med drygt två procent. 
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Miljöförvaltningen har 10 årsarbetare. Nämnden begärde ingen utökning 
av budgeten inför 2020 men har gjort så tidigare år. Nämnden har dock fått 
avslag på sina förslag till utökningar. 

Om en neddragning skulle ske med sex tjänster så blir det omöjligt för 
nämnd och förvaltning att utföra den verksamhet som de är ålagda att göra. 
Den lagstadgade behovsutredningen (Miljötillsynsförordningen 2011:13 
1:6§) som ligger till grund för nämndens och förvaltningens uppdrag visar 
på ett egentligt behov av 11 årsarbetare. Samverkan och samsyn kring 
behovsutredning och tillsynplanering sker för övrigt delvis tillsammans 
med övriga kommuner i länet genom Miljösamverkan i Jönköpings län. 

Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås (KSAU 2020-03-31, § 53). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) anser inte att en besparing av denna storlek är 
lämplig, allra minst på miljöförvaltningen och yrkar bifall till förslaget att 
avslå motionen. 

Även Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L), Karl Bergbom (M), Henrik 
Sporrong Esbjörnsson (M), Lena Danås (V), Marie Lindholm (KD) och 
Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till förslaget att avslå motionen. 

_____  
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Dnr KS20/112 

§ 63 Redovisning av ej avgjorda motioner 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda 
motionerna. 

Ärendebeskrivning 
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 minskad plastanvändning i kommunens verksamheter 
(V) 
Inkom 2019-09-26. 
Behandlas vid dagens sammanträde. 
 

2. Motion om motprestation för försörjningsstöd (SD) 
Inkom 2019-11-28. 
Behandlas vid dagens sammanträde. 
 

3. Motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin (V) 
Inkom 2019-11-28. 
Behandlas vid dagens sammanträde. 
 

4. Motion om besparing på miljöförvaltningen (HD) 
Inkom 2020-02-27. 
Behandlas vid dagens sammanträde. 
 

5. Motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även 
innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer (S, V, MP) 
Inkom 2020-02-27. 
Remitterad till socialnämnden och till barn- och 
utbildningsnämnden. 
 

6. Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun (SD) 
Inkom 2020-02-27 
 

7. Motion om medicinskt motiverad kost i skolan (SD) 
Inkom 2020-03-26.  

_____  
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Dnr KS20/112 

§ 64 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda 
medborgarförslagen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande ett medborgarförslag som inte är avgjort:   

1. Medborgarförslag om hastighetsbegränsning vid Hagenskolan 
Inkom 2019-09-26 
Översänd till byggnadsnämnden för beslut.  

  

_____  
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Dnr KS20/112 

§ 65 Redovisning av ej verkställda motioner och ej verkställda 
kommunfullmäktigebeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av ej verkställda motioner och av ej verkställda 
fullmäktigebeslut, samt att låta samtliga motioner och beslut stå kvar på 
bevakningslistan utom Motion om möjligheter till kompetensförsörjning 
genom företagssafari och Beslut om att upprätta förslag på parkeringstal 
vilka avförs från listan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska 
samtliga bifallna motioner som finns på en bevakningslista redovisas till 
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid 
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska 
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från 
bevakningslistan. Sedan 2014 redovisas även övriga 
kommunfullmäktigebeslut som inte har verkställts. 

För närvarande finns följande motioner på bevakningslistan:   

Motion om allmän gatubelysning i Rödån 
Beslutsdatum: 2017-04-27 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till 
budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad. 
Kommentar: Gatubelysning är monterad men är ännu ej inkopplad på 
elnätet. Beställning av inkoppling har gjorts till Vattenfall av Habo Kraft.  

Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö 
Beslutsdatum: 2017-10-26 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 
det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 och att mätbara mål 
för elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram. 
Kommentar: Det kostpolitiska programmet har ännu ej reviderats.   

Motion om att minska matsvinnet 
Beslutsdatum: 2018-01-25 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om att lägga in ett 
mål om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta läggs in i 
det nya programmet som ska tas fram 2019. 
Kommentar: Det nya miljöprogrammet är ute på remiss.    

 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-04-15  51 
 

Justeras Expedierats 

 

Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik 
Beslutsdatum: 2018-03-22 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att 
tillsättande av fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018. 
Kommentar: Fullmäktigeberedningen kommer att redovisa sitt arbete vid 
ett kommande sammanträde.    

Motion om fler busskurer vid väg 195 
Beslutsdatum: 2018-12-12 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som 
avser att sätta upp busskurer vid Ebbarp och att anse motionen vara 
besvarad i den del som avser övervakningskameror. 
Kommentar: Ej genomfört på grund av att det ej är klarlagt vem som har 
ansvaret för byggandet av hållplatser längs statlig väg. 

Motion om möjligheter till kompetensförsörjning genom företagssafari 
Beslutsdatum: 2018-06-14 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att uppdra åt 
näringspolitiska rådet att utse en projektgrupp. 
Kommentar: Kontakt har tagits med företag vid två tillfällen under 2019 
för att efterhöra intresse av företagssafari. Flertalet av företagen har redan 
en väl etablerad kontakt med tekniska högskolan, och har därför inte sett 
behov av att kommunen anordnar företagssafari. 
Förslag till beslut: Motionen avföres från listan. 

Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck 
Beslutsdatum: 2019-11-28 
Beslut: Beslut att kartlägga i vilken grad problematiken med 
hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i Habo kommun, att ta fram 
en handlingsplan  och att utbilda och informera personal inom socialtjänst, 
kommunal sjukvård och skola om anmälningsskyldigheten. 
Kommentar: Påbörjat  

Motion om startande av grundsärskola 
Beslutsdatum: 2019-11-28 
Beslut: Beslut om att planera för grundsärskola årskurs 1-6 och 
träningsskola årskurs 1-9. 
Kommentar: Planering påbörjad och medel finns delvis upptaget i budget 
för 2021. 

Motion om lokal busslinje ”Mjuka linjen” 
Beslutsdatum: 2020-03-26 
Beslut: Beslut att en kostnadsutredning av införandet av mjuka linjen ska 
göras. När utredningen är klar ska den översändas till budgetberedningen. 
Kommentar: Ej påbörjat.  
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Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 31 december 
2019 har ännu inte verkställts:  

KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal 
Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats. Parkeringstal skulle behöva 
tas fram, men det behöver också flera andra utredningar kopplade till 
samhällsplanering och nya prioriteringar behöver därför göras avseende 
politisk viljeinriktning och ekonomi. 
Förslag till beslut: Beslutet avföres från bevakningslistan.  

KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka fastigheter som 
ska bevaras i kommunen ska tas fram. 
Kommentar: Byggnadsnämnden äskade medel för detta i budget 2020, men 
det beviljades ej.   

KF § 123 2018-11-29 Beslut om att anta förslag till revidering av de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun. 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut. Kommunen 
har överklagat och inväntar besked om prövningstillstånd i Högsta 
förvaltningsdomstolen.  

KF § 22 2019-02-28 Beslut att ta fram en markanvändningsplan för Habo 
centrum. 
Kommentar: Pågår 

_____  
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§ 66 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Högsta förvaltningsdomstolen: meddelar inte prövningstillstånd i 
ärendet upphävande av allmänna lokala ordningsföreskrifter. 
 

2. Socialnämnden: månadsuppföljning per sista februari 2020. 

_____  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-04-15  54 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 67 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet   2020-03-31 
 
Upphandling och tecknande av avtal för ombyggnad Nr 19 
av Gästgivaregatan  

Vidaredelegation tekniska förvaltningen  Nr 20 

_____ 

 
 

  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 
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Justeras Expedierats 

 

 
Bilaga till § 52  

 

 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 
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Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 
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Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 
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Justeras Expedierats 

 

 
 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-04-15  59 
 

Justeras Expedierats 
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