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Justeras Expedierats 

 

§ 100 Godkännande att ingå avtal om fjärrvärmeleverans 
Diarienummer KS21/353 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att 
Habo Energi AB ingår avtal om fjärrvärmeleverans vilket innebär en 
investering i ledning från kommungränsen till området Kärnekulla. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB har utrett möjligheten att, vid normal drift, försörja Habo 
Energis fjärrvärmenät från Jönköpings Energi. Bolaget har beräknat 
driftnyttan, det vill säga den gemensamma besparing som uppstår i de två 
fjärrvärmenäten vid sammankoppling. En preliminär investeringskalkyl 
indikerar att det är mer lönsamt att koppla samman näten än att driva dem 
var för sig. 

Habo Energi AB och Jönköpings Energi AB kommer att äga och driva 
ledningsnätet inom respektive kommun vilket innebär att leveransgräns för 
värme blir kommungränsen. För Habos del innebär det att Habo Energi AB 
bär driftkostnad, kapitalkostnad och avskrivningar för rörledningar inom 
kommunen. Fjärrvärmekunderna i Habo har även i fortsättningen Habo 
Energi som leverantör. 

Under 2021 har en detaljprojektering av ledningen med kringutrustning 
genomförts och denna ligger till grund för upprättande av 
anbudshandlingar gällande byggnation av ledningen samt en pumpstation. 
Anbudstiden går ut i januari 2022. Med bindande anbud som grund 
revideras investeringskalkylen och bedöms därefter utgöra ett bra underlag 
för beslut. 

Frågan om Habo Energi skall ingå avtal om fjärrvärmeleverans bedöms ha 
sådan principiell betydelse att kommunfullmäktige ska godkänna 
förfarandet. Habo Energi AB:s styrelse har därefter uppgiften att hantera 
frågan vidare utifrån affärsmässiga förutsättningar. 

Om avtal kan träffas i första kvartalet 2022 är målsättningen att utföra 
ledningsbyggnation så att värmeleverans kan ske i slutet av året. 

_____  
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    Till kommunstyrelsen (KF?) 

 

 

KF godkännande att Habo Energi ingår avtal om fjärrvärmeleverans 
 
Möjligheten att vid normal drift försörja Habo Energis fjärrvärmenät från Jönköping Energi har 
utretts. Driftnyttan, det vill säga den gemensamma besparing som uppstår i de två 
fjärrvärmenäten vid sammankoppling har beräknats. En preliminär investeringskalkyl indikerar att 
det är mer lönsamt att koppla samman näten än att driva dem var för sig. 
 
Energiföretagen kommer att äga och driva ledningsnätet inom respektive kommun vilket innebär 
att leveransgräns för värme blir kommungränsen. För Habos del innebär det att Habo Energi AB 
bär driftkostnad, kapitalkostnad och avskrivningar för rörledningar inom kommunen. 
Fjärrvärmekunderna i Habo har även i fortsättningen Habo Energi som leverantör. 
 
Under 2021 har en detaljprojektering av ledningen med kringutrustning genomförts och denna 
ligger till grund för upprättande av anbudshandlingar gällande byggnation av ledningen samt en 
pumpstation. Anbudstiden går ut i januari 2022. Med bindande anbud som grund revideras 
investeringskalkylen och bedöms därefter utgöra ett bra underlag för beslut. 
 
Frågan om Habo Energi skall ingå avtal om fjärrvärmeleverans bedöms ha sådan principiell 
betydelse att KF skall godkänna förfarandet. Habo Energis styrelse har därefter uppgiften att 
hantera frågan vidare utifrån affärsmässiga förutsättningar. 
 
Om avtal kan träffas i första kvartalet 2022 är målsättningen att utföra ledningsbyggnation så att 
värmeleverans kan ske i slutet av året. 
 
 
Habo den 6 december 2021 
 
 
Bengt Fransson 
VD 
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§ 101 Utökad borgensförbindelse 
Diarienummer KS21/356 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar att begära in ytterligare underlag gällande 
kostnadsökningarna och att ärendet tas upp för beslut på 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB:s vd har inkommit med skrivelse om behov av ökad 
borgensram för Habo Energi AB och Habo Kraft AB. 

Habo Energi AB begär en utökad borgensram med 60 000 000 kronor till 
totalt 198 000 000 kronor. Anledningen är bland annat investeringar i 
fiberutbyggnad och fjärrvärmeledning som binder ihop Jönköpings Energi 
AB:s fjärrvärmenät med Habo Energi AB:s nät. Investering i 
fjärrvärmenätet förutsätter beslut av kommunfullmäktige. 

Habo Kraft AB begär en utökad borgensram med 27 000 000 kronor till 
totalt 130 000 000 kronor. Anledningen är bland annat utbyggnad av 
elnätet på Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad och Kärnekulla. 

Habo Bostäder AB begär ingen utökad borgensram, nuvarande borgensram 
är totalt 360 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om borgensramar för 
bolagen i koncernen. I samband med beslutet beskrevs en prognos för 
borgensbehovet fram till och med 2025. Habo Energi AB bedömdes ha ett 
behov på 143 000 000 kronor, Habo Kraft AB ett behov på 112 000 000 
kronor och Habo Bostäders borgensbehov uppskattades till 550 000 000 
kronor. 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att begära in ytterligare underlag 
gällande kostnadsökningarna och att ärendet tas upp för beslut på 
kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari. 

_____  
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Utökad borgensförbindelse 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökning av de 
helägda bolagens borgensram med 87 000 000 kr till 688 000 000 kr och 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 198 000 000 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 130 000 000 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 360 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader  

 
Ärendebeskrivning  
Habo Energi AB:s vd har inkommit med skrivelse om behov av ökad 
borgensram för Habo Energi AB och Habo Kraft AB. I tabellen nedan 
redovisas uppgifter om storleken på nuvarande och föreslagen borgensram. 
 

  Borgen 
Bolag Nuvarande Föreslagen Förändring 
Habo Energi AB       138 000 000     198 000 000      60 000 000     
Habo Kraft AB       103 000 000     130 000 000  27 000 000     
Habo Bostäder AB       360 000 000     360 000 000  0 
Summa       601 000 000     688 000 000                                87 000 000 

 
I skrivelsen från Habo Energis vd beskrivs behov av en utökning av 
borgensramen för bolagen i koncernen med ytterligare 87 mnkr för år 
2022. Nedan beskrivs behoven i korthet. I bilagor till denna tjänste-
skrivelse finns ytterligare information. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om borgensramar för 
bolagen i koncernen. I samband med beslutet beskrevs en prognos för 
borgensbehovet fram till och med 2025. Habo Energi AB bedömdes ha ett 
behov på 143 mnkr, Habo Kraft AB ett behov på 112 mnkr och Habo 
Bostäders borgensbehov uppskattades till 550 mnkr. 
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Habo Energi AB 
Det ökade borgensbehovet, i förhållande till prognosen presenterad i 
kommunfullmäktige i december 2019, är knutet till investeringar i 
fiberutbyggnad (30 mnkr) och fjärrvärmeledning som binder ihop 
Jönköpings Energi AB:s fjärrvärmenät med Habo Energi AB:s nät (30 
mnkr). Denna investering i fjärrvärmenätet förutsätter beslut av 
kommunfullmäktige. Ytterligare information om investeringarna finns i 
bilaga 1. 

 
Habo Kraft AB 
Habo Kraft AB:s ökade borgensbehov på 27 mnkr, i förhållande till 
prognosen presenterad i kommunfullmäktige i december 2019, är knutet 
till utbyggnad av elnätet på Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad 
och Kärnekulla. Se bilaga 2. 
 

 
 

Johan Bokinge 
Biträdande kommundirektör/ekonomichef 
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     Till kommunstyrelsen 

 

 

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Energi AB 
 
 
Habo kommun beviljade i april en borgensram om 138 Mkr, en ökning med 20 Mkr. I december 
2021 har vi en outnyttjad ram om 10 Mkr. Investeringsprognos för 2021 är 20,5 Mkr. De större 
investeringarna beräknas inom fjärrvärme till 9 Mkr och fiber till 10 Mkr. 
 
Planerade investeringar för 2022 och 2023 ger ett upplåningsbehov om 60 Mkr Enligt följande 
 

- Fiberutbyggnad     30 Mkr 
 

- Fjärrvärmeledning till Bankeryd    30 Mkr 
 

- Övriga investeringar inom fjärrvärme, fiber och laddinfrastruktur  10 Mkr 
 

- Outnyttjad ram     - 10 Mkr
     

- Summa      60 Mkr 
 
 
Habo den 7 december 2021 
 
 
Bengt Fransson 
VD 
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     Till kommunstyrelsen 

 

 

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Kraft AB 
 
 
Habo Kraft AB har tagit fram en investeringsplan för perioden 2019 - 2025. 

För att finansiera åtgärder inom investeringsplanen har KF tidigare beviljat en ökad borgensram 
med 80 Mkr av totala behovet av 90 Mkr. 
 
Under 2020 och 2021 har en utbyggnad av elnätet utanför investeringsplanen skett i samband 
med att Habo växer. Större projekt har varit Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad och att 
Kärnekulla byggts ut i hög takt. Dessa projekt har tagit resurser och medel avsedda för åtgärder 
inom investeringsplanen i anspråk. 
 
För att återställa möjligheten att finansiera investeringsplanen begär Habo Kraft AB en ökning av 
borgensramen med 27 Mkr till totalt 130 Mkr. 
  
 
Habo den 7 december 2021 
 
 
Bengt Fransson 
VD 
 

8



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-14 

Sida 
4 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 102 Driftsform för kostverksamheten 
Diarienummer KS21/348 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kostverksamheten ska bedrivas i egen regi från och med 1 augusti 2023. 

Ärendebeskrivning 
Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs kostverksamheten i Habo kommun av 
två leverantörer. Drygt 80 procent av verksamheten bedrivs i egen regi via 
kommunens organisation Habo kost och knappt 20 procent drivs i privat 
regi via ett företag som är verksamt inom service i olika delar av landet. 
Avtalet med den privata leverantören har nyligen förlängts ett år men löper 
definitivt ut i juli 2023. Det är därför hög tid att besluta om vilken 
driftsform kostverksamheten i Habo kommun ska bedrivas i när avtalet har 
löpt ut. 

Den privata aktören levererar skolmat samt maten till fritidshemmen vid 
Allé och Kråkeryds skolor samt till Slättens förskola medan Habo kost 
levererar till övriga förskolor, skolor och fritidshem. Habo kost levererar 
också maten till äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänsten och 
restaurangen Kärrsliljan. 

Till grund för verksamheterna finns det av kommunfullmäktige beslutade 
kostpolitiska programmet samt när det gäller Habo kosts verksamhet den 
senaste gjorda livsmedelsupphandlingen med bland annat målsättningar 
kring att öka andelen närproducerad mat som tillagas och serveras i 
matsalarna. Det är en omfattande verksamhet som bedrivs av de båda 
utförarna. Under år 2020 tillagade Habo kost 105 000 frukostar, 303 000 
luncher, 143 000 mellanmål till verksamheten inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Utöver detta så har Habo kost också levererat  
20 000 frukostar, 47 000 luncher samt 20 000 portioner kvällsmål till 
äldreomsorgen. 

Motsvarande siffror för den externa entreprenören var 24 000 frukostar,  
79 000 luncher och 36 000 mellanmål till förskola, skolor och fritidshem. 

Habo kosts verksamhet bedrivs via ett centralkök och tre tillagningskök 
medan den externa leverantören lagar maten vid Alléskolan. Omsättningen 
för Habo kost uppgick 2020 till ca 25 miljoner kronor medan den privata 
entreprenören fakturerade kommunen 6,5 miljoner kronor. 
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I Habo kost personalstyrka finns 38 personer anställda och beaktas olika 
tjänstgöringsgrader så uppgår antalet årsarbetare till 33. 

Habo kommun växer och det kommer också framöver att påverka 
kostverksamheten vars volymer av tillagade måltider kommer att öka. 
Under 2023 beräknas en ny förskola samt en ny F-6 skola att starta sin 
verksamhet på Kärnekulla. Förskolan beräknas ta emot 110 barn och 
skolan är byggd för att kunna ge 350 elever utbildning. 

Det finns kanske framförallt tre olika principiella sätt att bedriva 
kommunens kostverksamhet. 

1. Verksamheten bedrivs, som de senaste drygt 10 åren, dels i egen 
regi och dels i privat regi. 

2. All verksamhet bedrivs i egen regi. 
3. All verksamhet bedrivs av privat utförare eller alternativt av flera 

privata utförare. 

I Sveriges kommuner finns exempel på alla dessa tre varianter men i 
Jönköpings län förefaller det endast vara Habo kommun som för 
närvarande har valt att lägga en del av kostverksamheten på entreprenad, 
de övriga kommunerna bedriver den i egen regi. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv talar antagligen det mesta för att en driftsform med en utförare 
,som hanterar hela kostverksamheten, vara mest rationell då det torde ge 
möjlighet till vissa stordriftsfördelar. Samtidigt ger dagens modell en 
konkurrenssituation där det finns möjlighet att kontinuerligt följa både 
kvalité och priser mellan utförarna. 

Om beslutet innebär att kostverksamheten fortsatt ska delas mellan flera 
utförare måste omfattningen av respektive område bestämmas. 

_____  
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Driftsform för kostverksamheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kostverksamheten ska 
bedrivas i egen regi från- och med 2023-08-01 

Ärendebeskrivning 

Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs kostverksamheten i Habo kommun av 
två leverantörer. Drygt 80 procent av verksamheten bedrivs i egen regi via 
kommunens organisation Habo kost och knappt 20 procent drivs i privat 
regi via ett företag som är verksamt inom service i olika delar av landet. 
Avtalet med den privata leverantören har nyligen förlängts ett år men löper 
definitivt ut i juli 2023. Det är därför hög tid att besluta om vilken 
driftsform kostverksamheten i Habo kommun ska bedrivas i när avtalet har 
löpt ut. Den privata aktören levererar skolmaten samt maten till 
fritidshemmen vid Allé och Kråkeryds skolor samt till Slättens förskola 
medan Habo kost levererar till övriga förskolor, skolor och fritidshem. 
Habo kost levererar också maten till äldreomsorgens särskilda boenden, 
hemtjänsten och restaurangen Kärrsliljan. 
 

Till grund för verksamheterna finns det av kommunfullmäktige beslutade 
kost politiska programmet samt när det gäller Habo kosts verksamhet den 
senaste gjorda livsmedelsupphandlingen med bland annat målsättningar 
kring att öka andelen närproducerad mat som tillagas och serveras i 
matsalarna. 

Det är en omfattande verksamhet som bedrivs av de båda utförarna. Under 
år 2020 tillagade Habo kost 105 000 frukostar, 303 000 luncher, 143 000 
mellanmål till verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Utöver detta så har Habo kost också levererat 20 000 frukostar , 47 000 
luncher samt 20 000 portioner kvällsmål till äldreomsorgen. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-06 

Diarienummer 
KS21/348 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 57 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
jan.sundman@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Motsvarande siffror för den externa entreprenören var 24 000 frukostar, 
79 000 luncher och 36 000 mellanmål till förskola, skolor och fritidshem. 

Habo kosts verksamhet bedrivs via ett centralkök och tre tillagningskök 
medan den externa leverantören lagar maten vid Alléskolan. Omsättningen 
för Habo kost uppgick 2020 till ca 25 miljoner kronor medan den privata 
entreprenören fakturerade kommunen 6.5 miljoner kronor.  

I Habo kost personalstyrka finns 38 personer anställda och beaktas olika 
tjänstgöringsgrader så uppgår antalet årsarbetare till 33.  

Habo kommun växer och det kommer också framöver att påverka 
kostverksamheten vars volymer av tillagade måltider kommer att öka. 
Under 2023 beräknas en ny förskola samt en ny F-6 skola att starta sin 
verksamhet på Kärnekulla. Förskolan beräknas ta emot 110 barn och 
skolan är byggd för att kunna ge 350 elever utbildning.  

Det finns kanske framförallt tre olika principiella sätt att bedriva 
kommunens kostverksamhet. 

1) Verksamheten bedrivs, som de senaste drygt 10 åren, dels i egen 
regi och dels i privat regi. 

2) All verksamhet bedrivs i egen regi 
3) All verksamhet bedrivs av privat utförare eller alternativt av flera 

privata utförare. 

I Sveriges kommuner finns exempel på alla dessa tre varianter men i 
Jönköpings län förefaller det endast vara Habo kommun som för 
närvarande har valt att lägga en del av kostverksamheten på entreprenad, 
de övriga kommunerna bedriver den i egen regi. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv talar antagligen det mesta för att en driftsform med en utförare 
,som hanterar hela kostverksamheten, vara mest rationell då det torde ge 
möjlighet till vissa stordriftsfördelar. Samtidigt ger dagens modell en 
konkurrenssituation där det finns möjlighet att kontinuerligt följa både 
kvalité och priser mellan utförarna.  

Om beslutet innebär att kostverksamheten fortsatt ska delas mellan flera 
utförare måste omfattningen av respektive område bestämmas.  

Jan Sundman 
Kommundirektör 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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§ 141 Ändring av taxa
Diarienummer BN-2021-427 

Beslut 
• Byggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av plan- och

bygglovstaxa med mät- och karttaxa 2022 och översänder taxan till
kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärende  
En ny taxa antogs på byggnadsnämndens sammanträde 23 september 2021. 
Denna har sedan antagits av fullmäktige. En justering för lägeskontroller i 
tabell 24 behöver göras. För att säkerställa att byggnader inte uppförs för 
nära gräns mot granne och få en uppdaterad primärkarta anser 
byggnadsnämnden att en lägeskontroll för byggnader och tillbyggnader 
som är större än 15 m2 ska utföras. 

Ny skrivning för tabellen blir då: 

Tabell 24 

(Moms 25 % tillkommer) 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2 

Avgift = mPBB x MF x N 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Bilaga till beslut 
Handling nr 7, reviderad plan- och bygglovstaxa med mät- 
och karttaxa 

Lägeskontroll för nybyggnad och tillbyggnad 
oavsett storlek och antal byggnader  

Mätningsfaktor (MF) 

85 
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33  

Tabell 24 
(Moms 25 % tillkommer) 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2 

Avgift = mPBB x MF x N 
 

 

Lägeskontroll för nybyggnad och tillbyggnad 
oavsett storlek och antal byggnader  

Mätningsfaktor (MF) 

 85 
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§ 103 Svar på motion om sponsring av sporthallen på 
Kärnekulla 
Diarienummer KS21/253 

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

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att Habo kommun undersöker om näringslivet vill sponsra den planerade 
sporthallen på Kärnekulla. 

I skrivelse daterad 2021-12-09 skriver kommundirektör Jan Sundman att 
kommunen ser förstås mycket positivt på om ett företag skulle vilja gå in 
och sponsra en del av byggnationen i den nya sporthallen på Kärnekulla. 
Det kan ske på olika sätt men ett skulle till exempel kunna vara att köpa in 
sig i namnet på sporthallen för en angiven tidsperiod. Speciellt där namnet 
får stor medial uppmärksamhet i samband med olika sportsändningar finns 
det ett kommersiellt värde. När det gäller den projekterade hallen på 
Kärnekulla så har det varit känt sedan en tid tillbaka att den ska byggas 
men än så länge har inget företag anmält intresse för att gå in och sponsra 
hallen. 

Sporthallar byggs av flera anledningar men i första hand byggs de flesta 
när det ska byggas en ny skola i syfte att kunna tillgodose skolans behov av 
idrottsundervisning. Eventuellt är det så att olika sponsringsupplägg blir 
mer aktuella där sponsringen i sig blir en förutsättning för hallen ska kunna 
byggas överhuvudtaget. Goda exempel på det är bandyhallarna i Vetlanda 
och Nässjö, innebandyhallen i Vetlanda samt Oldbergs arena i Eksjö. 

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsansvarig är frekvent och 
regelbundet ute och gör många företagsbesök i kommunen och skulle 
något företag vara intresserad av att sponsra hallen är de förstås mer än 
välkomna att höra av sig för vidare diskussioner. 

Kommundirektören föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling 
Hans Jarstig (KD) och Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till 
kommundirektörens förslag. _____ 

15

BEN057
Textruta
Ärende 6



Sida 
1 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion om sponsring av sporthallen på 
Kärnekulla  

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

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att Habo kommun undersöker om näringslivet vill sponsra den planerade 
sporthallen på Kärnekulla.  

Kommunen ser förstås mycket positivt på om ett företag skulle vilja gå in 
och sponsra en del av byggnationen i den nya sporthallen på Kärnekulla. 
Det kan ske på olika sätt men ett skulle till exempel kunna vara att köpa in 
sig i namnet på sporthallen för en angiven tidsperiod. Speciellt där namnet 
får stor medial uppmärksamhet i samband med olika sportsändningar finns 
det ett kommersiellt värde. När det gäller den projekterade hallen på 
Kärnekulla så har det varit känt sedan en tid tillbaka att den ska byggas 
men än så länge har inget företag anmält intresse för att gå in och sponsra 
hallen.    

Sporthallar byggs av flera anledningar men i första hand byggs de flesta 
när det ska byggas en ny skola i syfte att kunna tillgodose skolans behov av 
idrottsundervisning. Eventuellt är det så att olika sponsringsupplägg blir 
mer aktuella där sponsringen i sig blir en förutsättning för hallen ska kunna 
byggas överhuvudtaget. Goda exempel på det är bandyhallarna i Vetlanda 
och Nässjö, innebandyhallen i Vetlanda samt Oldbergs arena i Eksjö. 

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsansvarig är frekvent och 
regelbundet ute och gör många företagsbesök i kommunen och skulle 
något företag vara intresserad av att sponsra hallen är de förstås mer än 
välkomna att höra av sig för vidare diskussioner. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-09 

Diarienummer 
KS21/253 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 59 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
frida.wahlund@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Jan Sundman 
Kommundirektör 
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HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

Dnr

TILL  HABO  KOMMUNFULLMAKTIGE

Motion  angående  Sporthallen  på Kärnekulla.

Vi  Habodemokrater  vi}l  tacka  alla  övriga  partier  att  ni  till
slut  gick  på  vår  linje  om  en läktare  som  klarar  IOOO åskådare  trots

tidjgare  motstånd.

Kostnaden  för  sporföallen  ligger  nu  på  dryga  67 miljoner,  ea 27

miljoner  iner  än budgeterat.

Vi  skulie  ned  gNädje se att  nätingsiivet  går  in  o sponsrar  denna

hall,  varför  inte  kalla  hallen  t.ex.  för  Fagerhults  hallen.

Näigsiivet  har  tidigare  visat  intresse  att  sponsra  halva  kostnaden

för  en isbana.

Vi  Habodemokrater  yrkar:

Att  kotnmunen  undersöker  om  näigslivet  viil  sponsra  den  nya

planerade  sporthallen  på Kärnekulla.

Habo  2021-09-09

M0!J4.H..M4libqrp.................
Morgan  MaNmborg

HABODEMOKRATERNA

Oppositionspartiet  i Habo
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Nummer Beslutsdatum Ärende: 
Beslut om 
bostadsanpassningsbidrag under 
100000 kronor 
som avslutats under juli-sep 2021 

Beslut Ärendet 
avslutades 

Ärende nr i 
delegations- 
förteckning/vidare-
delegation 

Delegatens 
signatur 

Beviljat 
bidrag 

1 2021-06-01 KS 21/160  
Beviljat bidrag Godkänns 210928   3160 

2 2021-07-08 KS 21/164 
Beviljat bidrag 

Godkänns 210928   
4130 

3 2021-07-10 KS 21/190 
Beviljat bidrag 

Godkänns 210928   
3894 

4 2021-08-23 KS 21/234 
Beviljat bidrag 

 
Godkänns 210928   

1192 

5 2021-08-18 
KS 21/228 
Avslutad utan åtgärd 

 
210929 

  
0 

        
        
        
        
        
        
        
       
        
       12376 
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Nummer Beslutsdatum Ärende: 
Beslut om 
bostadsanpassningsbidrag under 
100000 kronor 
som avslutats under okt-dec 2021 

Beslut Ärendet 
avslutades 

Ärende nr i 
delegations- 
förteckning/vidare-
delegation 

Delegatens 
signatur 

Beviljat 
bidrag 

1 2019-09-02 KS 18/243 
Beviljat bidrag Godkänns 2021-11-23   50072 

2 2021-09-27 KS 21/210 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-10-27   
23581 

3 2021-10-22 KS 21/297 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-11-04   
4752 

4 2020-10-21 KS 20/213 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-10-28   
158170 

5 2021-05-18 KS 21/145 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-10-12   
18374 

6 2021-09-14 
KS21/252 
Beviljat bidrag 

Godkänns 
2021-10-12 

  
23464 

7 2021-09-27 KS21/226 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-10-12   
21816 

8 2021-09-08 KS 21/227 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-10-28   
78000 

9 2021-09-07 KS21/241 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-10-28   
83000 

Summa       461229: - 
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       461229: - 
10 2021-09-03 KS21/246 

Beviljat bidrag 
Godkänns 2021-11-04  

24368 

11 2020-12-04 KS20/252 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-12-01   
40396 

12 2021-10-19 
KS21/283 
Beviljat bidrag 

Godkänns 
2021-12-03 

  
2217 

13 2021-10-24 KS 21/281 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-12-03   
23255 

14 2021-10-14 KS 21/243 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-12-03   
49375 

15 2021-05-18 KS 21/156 
Beviljat bidrag 

Godkänns 2021-12-03   
18496 

16 2021-06-10 KS 21/113 
Ej Beviljat bidrag 

Avslag 2021-12-03   
0 

       619339:- 
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Från: Magdalena Carlén  
Skickat: den 13 december 2021 15:45 
Till: 'Krister Engdahl' <krister@flexbuss.se> 
Ämne: VB: Skolskjuts Habo kommun 
 
 
Hej igen 
 
Vi har mottagit er begäran om att få ut anbuden och underlagen i vår skolskjuts upphandling. 
 
Delar av de handlingar ni begär att få ut är enligt vår mening inte lämpliga att lämna ut då 
anbudslämnarna begärt att uppgifterna ska omfattas av sekretess. Begäran avslås därför delvis då 
kommunen anser att uppgifterna omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap 3§ och kap 31 16§ 
offentlighets- och sekretesslagen. 
Beslutet är fattat av inköps controller i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Vill uppmärksamma er på att priset som anges i sammanställningen för Buss i Väst är högre än det 
som ligger i deras anbud då vi vid granskning av prisfil noterade ett onormalt lågt pris. Samma 
granskning har gjorts av alla prisfiler med hänsyn till likabehandlingsprincipen och korrigering gjord 
med stöd av LOU 4 kap 9 §. 
 
Bifogade filer kommer i två mail pga att de är så stora. 
 
Överklagande av beslutet kan ske. Det ska ske inom tre veckor efter att beslutet nått er. 
Överklagandet ska ställas till Kammarrätten i Jönköping men lämnas till Habo kommun. Om 
överklagandet kommit in för sent avvisas skrivelsen. Avvisningsbeslutet får överklagas på samma sätt 
som beslutet att neka utlämning. 
 
MVH 
 
 
Magdalena Carlén  
Controller  
Kommunledningsförvaltningen - Habo kommun  
 
Postadress: Box 212, 566 24 Habo 
 

 Telefon:   +46 36 4428163  

  Mobil:      +46 720856302   
 http://www.habokommun.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

 
 
Från: Krister Engdahl <krister@flexbuss.se> 
Skickat: den 13 december 2021 12:47 
Till: Magdalena Carlén <magdalena.carlen@habokommun.se> 
Ämne: Sv: Skolskjuts Habo kommun 
 
Hej Magdalena 
  
Vi önskar vänligen och skyndsamt ta del av samtliga anbudslämnares inskickade underlag. 
  
Med vänlig hälsning/Best regards  
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Krister Engdahl 
Styrelseordförande/Ägare  
   
Flexbuss Sverige AB & DackeBuss   
    
Prästgårdsgränd.4  
S-382 33 Nybro, SWEDEN  
  
tel. +46 (0)481-548 00   
dir. +46 (0)481-548 02   
mobil.+46 (0)70-521 44 44   
mail. krister@flexbuss.se  
   
www.flexbuss.se  
www.dackebuss.se  
   
Flexbuss bedriver upphandlad trafik och beställningstrafik. 
Läs mer om våra respektive verksamheter på våra hemsidor enligt ovan.  
   

  
  
Confidentiality Notice: This e-mail transmission may contain confidential or legally privileged information that is intended only  
for the individual or entity named in the e-mail address. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any  
disclosure, copying, distribution, or reliance upon the contents of this e-mail is strictly prohibited and may be unlawful. If you  
have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete all copies of this message.  
   

Please consider the environment before printing this e-mail.   
  

 
  
Från: Magdalena Carlén <magdalena.carlen@habokommun.se> 
Skickat: den 13 december 2021 10:10 
Ämne: Skolskjuts Habo kommun 
  
Hej 
  
Hoppas tilldelningsbeslut i vår upphandling kommit till er i sin ordning och att ni kunnat ta del av det. 
  
Vi vill särskilt tacka för all tid ni lagt ner på att lämna anbud till oss, det är mycket uppskattat. Vår 
utvärdering landade i att det blev priset som blev avgörande då alla anbud höll mycket hög nivå och 
uppfyllde alla de krav vi ställt. 
  
De referenser vi fått lämnade enbart goda vitsord så vi känner att vi oavsett utgången av denna 
upphandling hade fått en mycket bra avtalspart. 
  
Än en gång tack för ert anbud och vi hoppas att vi får möjlighet till samarbete i framtiden. Är det 
några särskilda frågor som dykt upp med anledning av beslutet så är ni varmt välkomna att kontakta 
oss. 
  
Med förhoppning om en fin Lucia och en god jul 
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Magdalena Carlén  
Controller  
Kommunledningsförvaltningen - Habo kommun  
 
Postadress: Box 212, 566 24 Habo 
 

 Telefon:   +46 36 4428163  

  Mobil:      +46 720856302   
 http://www.habokommun.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med styrelsens/nämndens delegationsordning 
fattade av ställföreträdande räddningschef 

Nr 104

Nr 105

Nr 100

Nr 103

Nr 106

Nr 99

Nr 102

Nr 101

Nr 98
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