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Linda Tubbin, plan- och 
exploateringschef § 119-122 

Kajsa Rieden, planarkitekt § 119-
122 
Malin Dahlhielm, arkitekt 
Spacescape, § 122, via länk 
Morgan Malmborg (HD), 
insynsplats 
Mikael Zander (SD) 

  
Utses att justera Helena Persson Paragrafer: 116–129 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-10-14  3 
 

Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/40 

§ 116 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 2 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för delårsrapporten. Resultatet för 
andra tertialet 2020 är 49,6 miljoner kronor, vilket är 8,1 miljoner högre än 
motsvarande period 2019. I delårsresultatet för 2020 är reavinster 
inkluderade med 0,3 miljoner kronor. I resultatet för motsvarande period 
2019 var reavinsterna 3,5 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader 
har under perioden ökat med 5,2 % och personalkostnaderna (som ingår i 
verksamhetens kostnader) inklusive pensioner, har ökat med 3,5 %. 

Intäkter i form av skatter och statsbidrag har ökat med 31,4 miljoner 
kronor (6,6 %). 

Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 35,5 miljoner kronor som till 
huvudsak förklaras av skatter, generella statsbidrag och reavinster. 

För hela koncernen inklusive bolagen är delårsresultatet 59,2 miljoner 
kronor före skatt. Utfallet för bolagen är 9,6 miljoner kronor före skatt per 
den 31 augusti, och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 14,1 
miljoner kronor. Totalt för hela koncernen visar prognosen på ett överskott 
på cirka 44,5 miljoner kronor. 

Johan Bokinge konstaterar att kommunfullmäktiges samtliga mål om god 
ekonomisk hushållning beräknas uppnås år 2020. 

I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras nivåerna på ränte- och 
finansieringsriskerna tertialvis. Per den 31 augusti 2020 konstateras att 
andelen lån med ränteförfall inom ett år överstiger maxgräns med 10 
procentenheter (70/60). Lånens genomsnittliga återstående löptid är 1,7 år 
vilket är 0,8 mindre än miniminivån enligt policyn. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen för tertial 2 2020 (KSAU 2020-09-29 § 89). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Dnr KS20/234 

§ 117 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
till Kommuninvest ekonomisk förening 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att Habo kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) 
ska inbetala ett insatsbelopp om 4 444 000 kronor samt att 
kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen, 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare samt 

att kommunstyrelsen bemyndigas att utse kommunens ekonomichef att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 

Habo kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 3 september 
2020 till 2 000 000 kronor. 
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Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller 
den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, 
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats. 

Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 
 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att Habo kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett 
insatsbelopp om 4 444 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas 
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att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen,  
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att utse kommunens ekonomichef att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna 
enligt besluten ovan (KSAU 2020-09-29 § 90). 

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

_____  
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Dnr KS20/140 

§ 118 Kommunal medfinansiering av gång- och cykelväg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalsförslaget om 
medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Habo och Furusjö. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-27 §70 att svara Trafikverket och 
Region Jönköpings län, att Habo kommun ställer sig positiv till 
genomförande av en gång- och cykelväg mellan Habo - Furusjö enligt 
förslaget i upprättad åtgärdsvalsstudie etapp ett och två och, att Habo 
kommun ser fram emot ett förslag till medfinansieringsavtal från 
Trafikverket senast i augusti månad. 

Ett avtalsförslag inkom 26 augusti och granskades av tjänstepersoner på 
tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Ett nytt 
avtalsförslag inkom från Trafikverket 8 september med smärre justeringar 
genomförda i överensstämmelse med Habo kommuns synpunkter. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget om 
medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Habo och Furusjö (KSAU 
2020-09-29 § 94). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), Hans Jarstig (KD), Anders Rickman 
(L) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Dnr KS20/229 

§ 119 PVC-matta i A-hallen, Habo sporthall 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheter, kostnader och konsekvenser för byte av golv i 
sporthallens A-hall. 

Ärendebeskrivning 
Fagerhult Habo Innebandy har med anledning av att herrlaget ska spela i 
SSL (Svenska superligan för herrar) och damlaget i Allsvenskan 
verksamhetsåret 20/21 ansökt till kommunen om högre bidrag. Dessa 
marknadsföringsinsatser beslutas och betalas ut av kommunstyrelsen. 

I samma ansökan har föreningen påtalat att PVC-matta är ett krav från 
Svenska Innebandyförbundet och att det måste investeras i en sådan om 
seniorlagen ska kunna bedriva verksamhet i sporthallens A-hall. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter och kostnader för byte 
av golv i sporthallens A-hall. 

Ärendet har behandlats av arbetsutskottet som även föreslår att 
konsekvenserna för byte av golv ska utredas (KSAU 2020-09-29 § 95). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Dnr KS20/247 

§ 120 Lekmiljöprogram 2020-2030 - antagande 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till lekmiljöprogram 2020-2030 
för Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Alla barn har rätt till lek i stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för 
barnets sociala, motoriska och mentala utveckling. Rika och varierade 
miljöer som stimulerar till ett brett spektrum av lek och är därmed av stort 
samhällsintresse. Av det här följer ett viktigt kommunalt ansvar att se till 
att det finns en god tillgång till trygga, attraktiva och stimulerande 
lekmiljöer i områden där barn och unga vistas i. Det är viktigt att det finns 
offentliga lekmiljöer i hela kommunen eftersom barn leker oavsett om 
miljön är anpassad för lek eller inte.  

Under 2019-2020 har tekniska förvaltningen genomfört en omfattande 
analys och kartläggning av kommunens lekmiljöer. Det framkom då att ett 
stort antal lekmiljöer är i akut behov av upprustning på grund av skärpta 
lagkrav och hög ålder på utrustning.  

Många villafamiljer har idag lekredskap på den egna tomten än tidigare, då 
det har skapats en större marknad för dylik utrustning som gungor och 
studsmattor. Detsamma gäller flerbostadshus med egna gårdar som kan ha 
ett rikt innehåll. Kraven på de kommunala lekmiljöerna ser därför 
annorlunda ut än tidigare, det finns ett ökat behov av upplevelser.  

Dagens familjer är beredda att gå eller cykla längre för att besöka större 
lekmiljö som är stimulerande och attraktiva för både barn och vuxna. 
Därmed har behovet av större lekmiljöer ökat.  

Det finns en ojämn fördelning av kommunens allmänna lekmiljöer i 
förhållande till befolkningsmängden samt att utbudet av lekmiljöerna är 
ofta små och anpassade för yngre barn. Idag finns inga lekmiljöer eller 
aktivitetsytor som är anpassade för kommunens ungdomar. Det är viktigt 
att Habo kommuns framtida lekmiljöer inkluderar kommunens unga.  

Genom det framtagna lekmiljöprogrammet tar Habo kommun fram nya 
riktlinjer för lekmiljöer i kommunen. Riktlinjerna ska omfatta alla 
kommunala lekmiljöer i Habo kommun. Tillsammans skapar den en 
lekmiljöstruktur som är varierad, unik och håller hög kvalitet.  

Genom lekmiljöprogrammet skapar Habo kommun en strategi för hur 
lekmiljöerna i kommunen ska prioriteras. Målet är att möjliggöra för 
satsning av färre men större och grönare lekmiljöer. Attraktiva lekmiljöer 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-10-14  10 
 

Justeras Expedierats 

 

från olika bostadsområden har stor betydelse för trivseln och den sociala 
sammanhållningen. Att stärka lekmiljöernas attraktionskraft och sociala 
värden är därmed ett sätt att arbeta för trygghet, integration och skapa 
förutsättningar för fler mänskliga möten.  

För att främja lekmiljöernas attraktivitet och för att fördela resurserna där 
det ger mest utdelning är det bättre att satsa på vissa valda platser och 
avveckla andra lägre prioriterade platser. Genom att avveckla lekmiljöer 
som inte är attraktiva för besökare, sällan används eller är olägligt 
placerade, frigörs resurserna som kan användas för att istället rusta upp och 
utveckla andra till gröna, attraktiva och spännande lekmiljöer.  

Barn- och utbildningsförvaltningen och fritids-och kulturförvaltningen har 
fått programmet för synpunkter. Båda förvaltningarna är positiva till det 
framtagna lekmiljöprogrammet och anser att programmet är väl 
genomarbetat. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 
lekmiljöprogram 2020-2030 för Habo kommun (KSAU 2020-09-29 § 96).  

Vid dagens sammanträde redovisar Therese Mattisson att det gjorts 
ändringar i tabellen på sidan 24 (Allmänna lekmiljöers prioritering och 
åtgärd inom Habo tätort) eftersom tabellen inte stämde överens med kartan 
på sidan 23. 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att programmet byter namn till 
lekmiljöprogram för Habo tätort 2020-2030 och att programmet därefter 
antas. 

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

Beslutsgång 
Ordförande finner att det endast finns bifallsyrkanden till arbetsutskottets 
förslag, men att Olle Moln Teike har lagt förslag på att byta namn på 
programmet. Ordförande ställer därför proposition på om programmet ska 
byta namn eller inte och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  

_____  
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Dnr KS20/163 

§ 121 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 - samråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut riktlinjer för bostadsförsörjning 
2021-2024 för samråd. 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjning anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen grundar sig på analyser av 
det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, 
bostadsbehoven för särskilda grupper och efterfrågan på bostäder. Syftet är 
att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning kopplat till mål, strategier 
och åtgärder.  

Kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning gäller mellan åren 
2017-2020. Ett förslag till nya riktlinjer har därför tagits fram och föreslås 
gälla åren 2021-2024.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-31 § 99 att anta riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2017-2020. Kommunfullmäktige beslutade då även att 
revidering ska ske i slutet av år 2020.  

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-12 § 85 att godkänna 
projektdirektivet för riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024. Styrgrupp 
för projektet består av kommunalråd, kommundirektör, ordförande i 
byggnadsnämnden samt teknisk chef och projektledare är plan- och 
exploateringschef.   

Riktlinjer för bostadsförsörjning skickas ut för samråd, enligt upprättad 
samrådslista, under tiden 23 oktober 2020 till och med 18 december 2020. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skicka ut 
riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 för samråd (KSAU 2020-09-29 
§ 91). 

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

_____  
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Dnr KS18/332 

§ 122 Planprogram för Habo centrum - samråd 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut planprogram för Habo centrum för 
samråd. 

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

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

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

Förslag till planprogram föreslås nu att skickas ut för samråd, enligt 
upprättad samrådslista, under tiden 23 oktober 2020 till och med 15 januari 
2021. Under samrådstiden kommer handlingarna att finnas tillgängliga i 
kommunhuset, biblioteket i Habo samt på hemsidan. Ett samrådsmöte 
planeras 17 november för allmänheten. Ytterligare möten med särskilt 
inbjudna grupper är den 27 oktober för handelsnätverket samt den 3 
november med fastighetsägare. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skicka ut 
planprogram för Habo centrum för samråd (KSAU 2020-09-29 § 92). 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Protokollsanteckning 
Hans Jarstig (KD) vill ha fört till protokollet att majoriteten anser att det är 
viktigt att föra en nära och god dialog med näringsidkarna och andra 
aktörer i den fortsatta utvecklingen av centrum, och att kommunen 
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gemensamt med de olika aktörerna i centrum arbetar för tillgängliga och 
goda parkeringsmöjligheter. 

  

_____  
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Dnr KS17/158 

§ 123 Genomförandeplan för naturområde för människor, flora 
och fauna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att inte 
genomföra de föreslagna åtgärderna då det inte finns utrymme för det 
under den närmaste budgetperioden.   

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt fritids- och kulturnämnden att ta 
fram en långsiktig genomförandeplan enligt intentionerna i motion från 
Lars Elwing angående naturområde för människor, fauna och flora. 

Motionen kan delas in i tre olika delar som omfattar insatser inom olika 
områden: 

• Tillgängliggörande av Hökesåns dalgång mellan Spinnet och 
Kråkerydsvägen, samt trädplantering och försköning i delar av 
området. 

• Fritidsområde på Lybäcks fastighet. 
• Utnyttjande av lokaler på Spinnet och Laggkärlsfabriken för fritids- 

och kulturverksamheter. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade den 20 november 2018 att som ett 
första steg i genomförandeplanen uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett 
förslag över tillgängliggörande, plantering och försköning av Hökesåns 
dalgång samt kostnaderna för detta. En åtgärdsplan har nu tagits fram och 
fritids- och kulturnämnden har överlämnat förslaget med tillhörande 
kostnadskalkyl för etapp 1 till kommunstyrelsen för beslut (FKN 2020-08-
25 § 27). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 1 september och 
beslutade då att återremittera frågan till fritids- och kulturnämnden för 
utredning om det är möjligt att dela upp genomförandet av etapp 1 i flera 
steg samt ta fram en tidsplan och kostnadskalkyl för detta (AU 2020-09-01 
§ 81). 

Fritids- och kulturnämnden svarar att ytterligare utredning visar att en 
uppdelning av etapp 1 blir en avsevärt dyrare lösning än den ursprungliga. 
Värdefulla synergieffekter går dessutom förlorade (FKN 2020-09-15 § 35). 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att besluta att inte genomföra 
de föreslagna åtgärderna då det inte finns utrymme för det under den 
närmaste budgetperioden (KSAU 2020-09-29 § 87). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Dnr KS19/338 

§ 124 Biblioteksplan 2020-2024 - antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
biblioteksplan 2020-2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt fritids- och kulturnämnden att ta 
fram förslag på en ny biblioteksplan för åren 2020-2024 för Habo 
kommun. Ett förslag har nu tagits fram och översänts till 
kommunfullmäktige för antagande. Verksamhetsmålet är att biblioteket ska 
utvecklas till en mer attraktiv mötesplats. Utifrån målet har sex 
verksamhetsområden tagits fram: mötesplats, medieförsörjning, digital 
delaktighet, samverkan, tillgänglighet, barn och unga. 

_____  
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Dnr KS20/263 

§ 125 Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning 
av returpapper 

Beslut 
Habo kommun vill lämna synpunkter på promemoria om Kommunalt 
ansvar för insamling och återvinning av returpapper. 

Habo kommun instämmer i vad Avfall Sverige och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) framför i sitt gemensamma remissvar daterat 2020-
09-18. Det innebär att Habo kommun avstyrker regeringens förslag och 
motsätter sig ett avskaffat producentansvar för returpapper. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen har tagit fram promemorian Kommunalt ansvar för insamling 
och materialåtervinning av returpapper. I promemorian föreslås att 
producentansvaret för returpapper ska upphävas. Den som har returpapper 
ska även i fortsättningen sortera ut det från annat avfall. Kommunerna ska 
från den 1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga 
insamlingsplatser för att samla in utsorterat returpapper. Kommunen ska se 
till att det returpapper som samlas in hanteras så att materialåtervinning 
främjas. Målet ska vara att minst 90 viktprocent av det returpapper som 
produceras ska materialåtervinnas. 

Det föreslås även att kommunen ska få meddela föreskrifter om att avfall 
som är lämpligt att materialåtervinna med returpapper ska sorteras ut från 
annat avfall och lämnas till insamlingssystemet för returpapper. 

Habo kommun har inte fått remissen för yttrande, men vill ta tillfället att 
ändå skicka in ett yttrande då ärendet är viktigt. Kommunen avstyrker 
regeringens förslag. Om regeringen trots avstyrkan upphäver 
producentansvaret krävs flera års längre omställningstid, statligt finansiellt 
stöd till kommunerna samt krav på producenterna att blanda in återvunnen 
råvara vid nytillverkning av papper och kartong för att kommunerna 
överhuvudtaget ska ha möjlighet att närma sig det nya föreslagna 90-
procentmålet. Regeringen behöver vidare göra en jämförande 
miljökonsekvensbedömning av de uppdelade och splittrade 
insamlingslösningarna som nu föreslås för förpackningar, tidningar och 
matavfall jämfört med om ett enhetligt insamlingssystem istället skulle tas 
fram. 

Kommunledningsförvaltningen har, med stöd av June Avfall AB, arbetat 
fram ett förslag till yttrande 2020-10-05. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till förslaget. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Miljödepartementet  
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Dnr KS20/112 

§ 126 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 fem motioner som inte är avgjorda:   

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

2. Motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2 (SD) 
Inkom 2020-06-11. 
Remitterad till socialnämnden. 
  

3. Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den 
nya planerade sporthallen på Kärnekulla (HD) 
Inkom 2020-08-27. 
 

4. Motion om att ställa hårdare krav på regionen rörande 
kollektivtrafik för alla (HD) 
Inkom 2020-09-24 
 

5. Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och 
sammangår med annan eller andra kommuner (C) 
Inkom 2020-09-24 

_____  
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Dnr KS20/112 

§ 127 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 tre medborgarförslag som inte är avgjorda:  

1. Medborgarförslag om att sätta upp en landskapsskylt utmed väg 
195 
Inkom 2020-06-11. 
  

2. Medborgarförslag om att bygga fler lekplatser 
Inkom 2020-08-27  
 

3. Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla 
Inkom 2020-09-24 
Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

_____  
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§ 128 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 
 

1. Fritidsgården i Habo: rapport och redovisning av 
sommarlovsaktiviteter 2020 
 

2. Socialnämnden: ekonomisk uppföljning - tertial 2 
 

3. Byggnadsnämnden: Svar på medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning vid Hagenskolan 
 

4. Kommunstyrelsen: yttrande till förvaltningsrätten 
  
 

_____  
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§ 129 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2020-09-29 

_____ 
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