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§ 48 Presentation av ny socialchef 
 
Pernilla Ekstrand är ny socialchef i Habo kommun sedan 15 mars 2021. 
Hon kommer närmast från Karlsborgs kommun där hon arbetade som chef 
för individ- och familjeomsorgen. 

Ordföranden tackar för presentationen och hälsar Pernilla varmt 
välkommen till Habo kommun. 

_____  
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§ 49 Information från bolagen 
 
Bengt Fransson, vd för Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder 
informerar om att 2020 års rörelseresultat för bolagen blev 19,7 miljoner 
kronor. Resultat efter finansiella poster blev 14,7 miljoner kronor.  

Koncernutvecklingen de senaste 10 åren har ökat bolagens 
balansomslutning med 100 % till cirka 650 miljoner kronor. Bolagen har 
gjort stora investeringar i bostäder, fibernät, elnät och fjärrvärmenät med 
bibehållen soliditet. 

Bengt Fransson informerar även om några större pågående projekt: 
utbyggnad av elnät, fiber och fjärrvärme på Kärnekulla, arbetet med 
modernisering och kapacitetsökning av elnät, fiberutbyggnad på 
landsbygden samt byggnation av lägenheter och lokaler på Liljekonvaljen. 

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

_____  
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§ 50 Utökad borgensförbindelse 
Diarienummer KS21/102 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökning av de 
helägda bolagens borgensram med 70 710 000 kronor till 601 000 000 
kronor för år 2021. Borgensåtagandet per bolag föreslås bli 138 000 000 
kronor för Habo Energi AB, 103 000 000 kronor för Habo Kraft AB och 
360 000 000 kronor för Habo Bostäder AB. 

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

Habo Energi AB begär en utökad borgensram med 20 000 000 kronor till 
totalt 138 428 000 kronor. Anledningen är utbyggnad av fjärrvärme- och 
fibernät.  

Habo Kraft AB begär en utökad borgensram med 20 000 000 kronor till 
totalt 103 000 000 kronor. Anledningen är bland annat planerade 
investeringar i form av effektökning i transformatorstationer och centralt 
ledningsnät. 

Habo Bostäder AB begär en utökad borgensram med 30 000 000 kronor till 
totalt 359 450 000 kronor. Anledningen är planerad byggnation inom 
kvarteret Liljekonvaljen. 

Nivån på den nuvarande borgensramen beslutades av kommunfullmäktige 
(§ 32) den 29 april 2020. I beslut om borgensram (KF § 143) från 19 
december 2019 redogjordes för de kommunala bolagens kommande 
borgensbehov. Det totala borgensbehovet t o m år 2025 uppskattades till 
805 000 000 kronor. Den ovan begärda utökningen om 70 000 000 kronor 
förändrar inte prognosen om det totala borgensbehovet år 2025. Förslaget 
till ny borgensram har avrundats. 

_____  
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§ 51 VA-plan - vision och strategi 2030 
Diarienummer KS21/103 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VA-
plan – vision och strategi 2030. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommuns vatten- och avloppsplan består av ett huvuddokument - 
VA-plan – samt fem mer detaljerade delplaner som ska utgöra stöd för 
tjänstemännen i deras arbete. 

Utöver detta ska även en vision och strategi tas fram, vars syfte är att 
beskriva hur kommunen genom VA-planen ska uppnå målet om en 
vattenförsörjning som är hållbar i framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Beslut som kommunen fattar 
framöver och som gäller vattenförsörjning och avloppshantering ska 
grundas på de ställningstagande som finns i VA-plan – vision och strategi 
2030. Vision och strategi anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt 
givet de förutsättningar som finns i kommunen. 

I vision och strategi anges att klimatmässig, social, ekonomisk och 
ekologisk långsiktig hållbarhet inom vattenförsörjning och 
avloppshantering innebär att vattenförsörjningen ska vara robust och 
uppfylla krav på god dricksvattenkvalitet. Avloppsvatten ska avledas utan 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vattenförsörjning och 
avloppshantering ska uppfylla god resurshushållning och 
kretsloppsanpassning till exempel genom att begränsa energiförbrukningen 
och tillvarata växtnäringsämnen från avlopp. Hållbar vattenförsörjning och 
avloppshantering förutsätter också att den över tiden kan anpassas till 
förändringar i klimatet. 

VA-plan – vision och strategi 2030 har tagits fram med utgångspunkten i 
de tidigare utformade dokumenten Nulägesbeskrivning för vatten och 
avlopp, Klimatanpassad dricksvattenförsörjning och Vägledning för 
kommunal VA-planering (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). 
Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångpunkt i Vattendirektivet 
som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering. 
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VA-plan – vision och strategi 2030 är ett politiskt beslutat dokument som 
ska fastställas av kommunfullmäktige och är styrande för VA-planarbetet. 
Arbetet med att ta fram dokumentet har skett stegvis och i nära samspel 
med översiktsplanen med huvudsyfte att möta kommunens eget behov av 
underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har skett genom 
förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
vattenförsörjning och avloppshantering går hand i hand med 
samhällsutveckling samt miljö- och hälsomässig nytta. Vision och strategi 
blir också ett redskap att uppfylla en rad av de krav som ställs i 
lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. Vision och strategi för VA-
plan gäller fram till 2030. 

_____  
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§ 52 Information om sommarprojekt i Habo centrum 
 
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin informerar om planerna att även 
detta år genomföra ett sommarprojekt i centrum under juni, juli och 
augusti. Sommaren 2020 gjordes ett antal parkeringsplatser i centrum om 
till tillfälliga sittplatser och det fanns även schackspel och boulebana i 
anslutning till Blå torget, vilket blev ett uppskattat inslag i centrum. 

Sommarprojekt är ett sätt att testa idéer kring centrumutveckling och 
möjlighet att förändra utan att göra några större fysiska ändringar av 
exempelvis markytor. 

Inför sommaren 2021 finns planer att använda fler ytor i anslutning till Blå 
Torget samt Stationsparken. Förutom att ha kvar det som gjordes 2020 
finns till exempel förslag på fler sittplatser, food-trucks med enklare 
möblering, belysning och växter intill, musik från högtalare kopplat till 
butik och hastighetsdämpande åtgärder genom centrum. Stationsparken 
kan få sittmöblering och plantering/odling i pallkragar. 

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är positiv till projektet och 
tackar för informationen. 

_____  
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§ 53 Slutredovisning av investeringsprojekt 
Diarienummer KS21/72 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har lämnat in slutredovisning för 
investeringsprojekt som avslutats under 2020 vars totala budget överstiger 
3 miljoner kronor alternativt där den totala investeringsavgiften överstigit 3 
miljoner kronor. 

Åtgärder på Gästgivaregatan har kostat 1 892 000 kronor vilket är 1 708 
000 kronor mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på att 
uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget blev lägre. 

Gång- och cykelväg vid Jönköpingsvägen har kostat 5 592 000 kronor 
vilket är 3 392 000 kronor högre än budgeterat. Beläggnings- och 
belysningskostnader togs in i projektet och den negativa avvikelsen är en 
följd av felaktigt uppskattade mängder avseende till exempel 
fyllnadsmassor, träd och stubbar. Projektbidrag har erhållits om 1 500 000 
kronor som delvis kommer att finansiera kapitalkostnaderna för projektet. 

VA-projekt på Gästgivaregatan har kostat 2 106 000 kronor vilket är 1 343 
000 kronor mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på att 
uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget blev lägre. 

_____  
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§ 54 Svar på remiss för tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd 
Diarienummer KS21/100 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till förslagen i 
slutbetänkandet av utredningen om översyn av strandskyddet: SOU 
2020:78, samt att överlämna nedanstående synpunkter. 

Ärendebeskrivning 
Miljödepartementet fick den 4 juli 2019 uppdraget att ge en särskild 
utredare i uppdrag att se över strandskyddet. Habo kommun är en av fyra 
kommuner i Jönköpings län som blivit inbjudna att lämna synpunkter på 
remissen. Svar ska ha inkommit till miljödepartementet senast den 3 maj 
2021. 

Uppdraget har varit att föreslå författningsändringar och andra åtgärder 
som medför att strandskyddet i miljöbalken görs om i grunden. Det ska ske 
genom en ökad differentiering som tar hänsyn till att tillgången till sjöar 
och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och 
exploateringstryck. 

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden (BN 2021-03-18 § 21) 
och kommunstyrelsen arbetsutskott (KSAU 2021-03-30 § 31) som föreslår 
att kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslagen i slutbetänkandet av 
utredningen om översyn av strandskyddet samt lämnar följande 
synpunkter. 

Synpunkter 

Kommunen bedömer att de förslag som föreslås innebär en viss 
uppluckring av reglerna och att det ger en ökad flexibilitet och 
differentiering i bedömningen av att upphäva, ge dispens, förstärka eller 
återinföra strandskyddet. Kommunen anser också att det är positivt att 
strandskyddet blir differentierat utifrån befolkningstäthet och 
exploateringstryck. 

Att det generella strandskyddet föreslås tas bort för sjöar under 1 hektar 
och vattendrag som är mindre än 2 meter breda är positivt. Förslaget 
innebär att strandskyddet dock kan beslutas återinträda av länsstyrelsen om 
det finns höga naturvärden, vilket kan kräva en större arbetsinsats i 
processen att göra den bedömningen. 
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Utredningen föreslår att LIS-områden (områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) istället ska benämnas landsbygdsområden för vilka 
strandskyddet kan upphävas eller bli enklare att få dispens. Inom sådana 
områden ska särskilda skäl kunna tillämpas. Kommunen anser att det är 
positivt att landsbygdsområden både kan pekas ut i kommunens 
översiktsplan men också vid andra tillfällen. Det ger en ökad flexibilitet i 
arbetssätt. 

Kommunen vill betona att det är positivt att det blir nationella 
kriterier/lagstiftning för utpekandet av landsbygdsområden och inte 
specifika för olika län, vilket är fallet med dagens lagstiftning där de olika 
länsstyrelserna sätter egna kriterier. Tidigare har kommunerna använt LIS-
systemet på olika sätt, vilket till viss del troligtvis beror på att landets olika 
länsstyrelser har tolkat lagstiftningen på olika vis vilket resulterat i olika 
riktlinjer. Eftersom det är länsstyrelserna som bedömer kommunernas 
översiktsplaner och deras hantering av LIS-systemet, har utgången blivit 
olika. Så kan också bli fallet i utredningens förslag som innebär att de olika 
länsstyrelserna ska tolka kriterierna för landsbygdsområden och bedöma 
vad som ska definieras som högt exploateringstryck och hög 
befolkningstäthet. Särskilt märkbart blir detta om inte samordning sker 
kring tolkning av riktlinjer runt gemensamma sjöar och vatten, till exempel 
Vättern. 

Kommunen bedömer därför att det finns ett behov av att länsstyrelserna 
samordnar sig i framtagandet av gemensamma riktlinjer som redovisar hur 
bedömningsreglerna och kriterierna ska tolkas för utpekandet av 
landsbygdsområden samt högt exploateringstryck och befolkningstäthet. 
Särskilt för kommungemensamma/länsgemensamma sjöar. 

Kommunen ser positivt på att utredningen föreslår att strandskyddet inte 
per automatik återinförs när en ny detaljplan tas fram, för att slippa 
dubbelprövning. 

Kommunen ser positivt på att Naturvårdsverket kommer att tilldelas medel 
för vägledning. Det kanske kan arbeta vidare med 
Strandskyddsdelegationens vägledningsmaterial som ska plockas bort vid 
årsskiftet. 

När det gäller kommunens tillsyn av strandskydd är vår bedömning att det 
till stor del blir skattefinansierad tillsyn då de sanktionsavgifter enligt plan-
och bygglagen oftast inte är tillämpbara på dessa ärenden. Det är svårt att 
dimensionera resurser när det gäller tillsyn generellt och tillsyn av 
strandskydd är inget undantag. Många tillsynsärenden gällande 
strandskydd tenderar att ta mycket tid att handlägga och kommunen kan då 
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förelägga om vite, där pengarna inte tillfaller kommunen. Är ambitionen 
att kommunerna ska jobba mer med tillsyn av strandskydd borde 
finansieringen lösas på annat sätt, till exempel på samma sätt som 
sanktionsavgifter enligt plan- och bygglagen. 

Kommunen är positiv till att det föreslås ett nytt särskilt skäl för dispens, 
för åtgärder som krävs med anledning av klimatanpassning. Det borde 
dock även finnas skäl att utföra dispens om en åtgärd har koppling till 
turism och friluftsliv, både för att gynna landsbygdsutveckling, men även 
för att gynna turism och friluftsliv i närheten av en tätort. Habo kommun 
har en cirka 3 mil strandlinje utmed Vättern. Vättern är utpekat som 
riksintresse för det rörliga friluftslivet samt för friluftslivet i stort. 
Möjligheten till att uppföra anläggningar som gynnar turism och 
friluftslivet, för både kommuninvånarna och besökare borde tydliggöras. 

Kommunen anser att begreppet lucktomter borde införas i 
strandskyddslagstiftningen igen som ett särskilt skäl, och även i samband 
med reglerna kring landsbygdsområden. Kommunens förslag är att 
lucktomter generellt kan betraktas som särskilt skäl att få uppföra 
bostadsbyggnation i anslutning till befintlig bebyggelse. Enstaka 
lucktomter anser kommunen ha en sådan omfattning att strandskyddets 
syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Det finns i kommunen 
avstyckade bostadsfastigheter som inte får bebyggas p.g.a. strandskyddet, 
men som skulle kunna bidra till landsbygdsutveckling oavsett om de ligger 
inom utpekade landsbygdsområden eller ej. 

Runt Vättern råder det ett utökat strandskydd, men som varierar utmed 
sjön. I Habo kommun är strandskyddet 300 meter, i andra kommuner 
kortare avstånd. Det borde råda samma förutsättningar för strandskyddet 
runt Vättern. Därför borde det vara ett enhetligt strandskyddsavstånd. 

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Olle Moln Teike (SD) anser inte att begreppet lucktomter bör införas i 
strandskyddslagstiftningen igen och yrkar att stycket som rör lucktomter 
stryks i remissvaret. 

Ordförande finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag och 
dels Olle Moln Teikes förslag. Ordförande ställer proposition på de båda 
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
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_____ 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet  
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§ 55 Vattenmyndighetens samråd kring 
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och 
miljökvalitetsnormer 
Diarienummer KS20/295 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar remissvar för samråd om vattenförvaltning 
2021-2027 för Södra Östersjön och för Västerhavet. 

Reservationer 
Lena Danås (V) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Vattenmyndigheterna genomför samråd om vattenförvaltningen 2021-
2027. Det handlar om hur vi tillsammans ska ta hand om Sveriges vatten 
under de närmaste åren. 

Samrådet omfattar förslag till förvaltningsplan, förslag till flera 
åtgärdsprogram, förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer för vatten 
som påverkas av vattenkraft, förslag till delförvaltningsplan med åtgärder 
mot torka och vattenbrist samt bilagor med bland annat 
miljökonsekvensbeskrivning och metoder för åtgärdsanalys. 

Habo kommun berörs av vattenförvaltningen för Södra Östersjön och för 
Västerhavet. 

Samrådet pågår fram till den 30 april 2021. 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv har i samråd med tekniska 
förvaltningen och miljöförvaltningen tagit fram förslag till synpunkter och 
yttrande, varav de viktigaste återges nedan. 

Sammanfattande synpunkter 

Habo kommun är i huvudsak positiv till arbetet med vattenförvaltningen, 
då det syftar till friskt dricksvatten, rena sjöar och hav vilket är en viktig 
fråga för Habo kommun. Det stämmer väl överens med kommunens vision 
om Habo – den hållbara kommunen för hela livet, och inriktningen för 
kommunens strategiska hållbarhetsarbete och för kommunens åtaganden i 
regionala åtgärdsprogram kopplat till de nationella miljömålen och 
klimatanpassning. 
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Habo kommun vill dock lyfta vikten av att arbeta förebyggande med 
uppströmsåtgärder. Ett uppströmsperspektiv på åtgärder i åtgärdsprogram 
och förvaltningsplaner borde vara grundläggande, men i det avseendet 
brister materialet påtagligt. Föroreningar som släpps ut via reningsverk 
uppstår i tätorterna, inte i reningsverken som finns till för att rena vissa 
föroreningar. Åtgärder mot utsläpp från tätorter ska i första hand vidtas där 
de uppstår – vid källan. 

Åtgärdsprogrammen behöver innehålla tydligare formulerade 
administrativa åtgärder som riktas till verksamheter i tätorterna, vars 
utsläpp påtagligt kan påverka miljökvalitetsnormer och vattentäkter men 
som inte går att rena i reningsverk. Eftersom hushållen är en stor 
utsläppskälla är det viktigt att minska dess påverkan. Att lägga starkt fokus 
mestadels på åtgärder i reningsverken är bakåtsträvande och försvårar det 
kretsloppsarbete som kommunernas bedriver. 

Habo kommun lämnar detaljerade synpunkter på samrådet i 
Vattenmyndigheternas webbenkät enligt instruktioner från 
Vattenmyndigheten. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen lämnar remissvar för samråd 
om vattenförvaltning 2021-2027 för Södra Östersjön och för Västerhavet 
(KSAU 2021-03-30 § 33). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Vattenmyndigheterna  
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§ 56 Ansökan från strategisk samverkansgrupp om 
medel för att kunna genomföra gratis 
sommarlovsaktiviteter 
Diarienummer KS21/112 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kronor till fritids- och 
kulturförvaltningen för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter under 2021, under förutsättning att de statliga medel 
som tidigare erhållits från socialstyrelsen inte betalas ut.  

Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 

Ärendebeskrivning 
Under 2020 fick fritids- och kulturförvaltningen medel från 
kommunstyrelsen, 100 000 kronor, för att kunna genomföra och erbjuda 
gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6–16 år. Tidigare år har 
kommunerna haft möjlighet att ansöka om statligt bidrag för att genomföra 
och erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter för barn och unga. 

För barn och ungdomar som lever i social och ekonomisk utsatthet är gratis 
sommarlovsaktiviteter extra viktiga. Det är viktigt att kunna ge jämlika 
förutsättningar att delta i det aktivitetsutbud som erbjuds, speciellt då för 
barn och unga med sämre socioekonomisk status. 

Aktiviteterna genomförs till stor del genom ett nära samarbete med 
kommunens lokala föreningsliv. 2020 hade fritids- och kulturförvaltningen 
ett samarbete med nio olika föreningar och i planeringen inför 2021 vill 
förvaltningen ha en ännu större medverkan och samverkan med 
kommunens föreningsliv. 

En signal på att det verkligen påverkar att ha gratis sommarlovsaktiviteter 
är att när fritid- och kulturförvaltningen genomförde aktiviteter som var 
avgiftsbelagda, såg man tydligt att antal deltagare drastiskt minskade. 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 fritids- och kulturförvaltningen äskar kommer att kunna 
täcka ett sommarlovskort som bland annat erbjuder gratis bad, minigolf, 
fiske, tennis och padel hela sommaren, samt genomförandet av aktiviteter i 
fritidsgårdens regi som anses extra viktiga för målgruppen. 
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Den strategiska samverkansgruppen (SSG) anser att aktiviteterna är 
mycket viktiga och uppskattade, speciellt sommarlovskortet som 
inkluderar fria bad och minigolf under hela sommarlovet. 

I den situation som råder, på grund av coronapandemin, är det extra viktigt 
att samarbeta med kommunens lokala föreningsutbud samt att ha 
möjligheten att erbjuda gratis sommarlovsaktiviteter då SGG vet att flera 
barn och unga kommer finnas kvar i Habo. Mot bakgrund av att fler 
rapporter påvisar en stigande psykisk ohälsa bland barn och unga till följd 
av pandemin är sommarlovsaktiviteterna än viktigare i dessa tider. 

I skrivelse daterad 2021-04-06 föreslår den strategiska samverkansgruppen 
att kommunstyrelsen tillskjuter 100 000 kronor till fritid- och 
kulturförvaltningen, för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter under 2021. 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Olle Moln Teike (SD), Henrik Sporrong 
Esbjörnsson (M), Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L) och Lena Danås 
(V) yrkar bifall till den strategiska samverkansgruppens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Strategisk samverkansgrupp 
Ekonomienheten  
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§ 57 Ansökan om arrangörsbidrag - Masterstävling 
Swedish Beach Tour 
Diarienummer KS21/104 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Habo Wolley bidrag till 
Masterstävling Swedish Beach Tour med 25 000 kronor, under 
förutsättning att coronapandemins rådande restriktioner tillåter att 
tävlingen genomförs. Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley har fått en förfrågan om att arrangera Masterstävling 
Swedish Beach Tour 29-30 maj 2021 vilket skulle innebära att hela den 
svenska beachvolleyeliten skulle komma till Habo. Tävlingen hålls under 
två dagar och omfattar 32 deltagande lag (16 dam och 16 herr). För Habo 
Wolleys del innebär en sådan här satsning förutom en del ideellt arbete 
även en del kostnader. Grundkostnaden för att arrangera tävlingen är  
25 000 kronor till Svenska Volleybollförbundet vilket går till att bekosta 
domare, streaminglösning med mera. Utöver detta har Habo Wolley egna 
kostnader för evenemanget som till del kan täckas av deltagaravgifter. 

Habo Wolley vill ansöka om ett särskilt arrangörsbidrag från Habo 
kommun med 25 000 kronor för att täcka grundkostnaderna för att 
arrangera en Masterstävling på Swedish Beach Tour 2021. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar Habo Wolley bidrag 
till Masterstävling Swedish Beach Tour med 25 000 kronor, under 
förutsättning att coronapandemins rådande restriktioner tillåter att 
tävlingen genomförs (KSAU 2021-03-30 § 35). 

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

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Wolley 
Ekonomienheten  
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§ 58 Information med anledning av coronaviruset 

Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om det aktuella smittläget i 
Jönköpings län. Habo kommun har haft en ökad smittspridning den senaste 
tiden, efter lov och ledigheter. 

Antal bekräftade fall per vecka i Jönköpings län har gått upp något de sista 
veckorna men nivån är relativt konstant. Situationen inom sjukvården är 
ansträngd och har varit så ända sedan november 2020. 

Smyrnakyrkan i Habo används som vaccinationslokal och inom kort 
kan åldersgruppen 65-70 år erbjudas vaccination. 

I samråd med smittskyddsenheten kommer Hagabodaskolan återgå till 
undervisning på skolan under denna veckan. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 59 Svar på medborgarförslag om vegankost i förskola 
och skola samt näringsinnehåll i maten 
Diarienummer KS20/282 

Beslut 
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att införa veganskt 
kostalternativ i förskola och skola, att mängden vegetarisk mat som 
serveras ska öka och att närings- och tillsatsinnehållet i maten generellt ska 
ses över, till exempel genom att minska mängden halvfabrikat och ersätta 
det med vegetariska alternativ. 

Under 2020 har det kostpolitiska programmet reviderats och den 25 
februari 2021 antog kommunfullmäktige det reviderade programmet. Efter 
revideringen kan nu kommunen erbjuda vegankost som anpassad måltid i 
förskola och skola. Ansökan sker via kommunens webbplats. 
Näringsberikade livsmedel används inte alltid i tillagning av vegankost. 
Därmed kan inte kommunen garantera näringsinnehållet. Önskar man 
vegankost ska man vara medveten om att det är vårdnadshavare som 
ansvarar för att säkerställa ett tillräckligt näringsintag under dagen. 

Från och med 2021 serveras ett alternativ med kött eller fisk och ett 
vegetariskt alternativ varje dag till skollunch. Förskolorna väljer ett av 
alternativen. 

När kommunen upphandlar hel- och halvfabrikat ställs krav på innehållet, 
vilket inkluderar näring och övriga ingredienser. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kostchef  
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§ 60 Svar på motion om att stoppa besparingarna inom 
kostenheten 
Diarienummer KS21/40 

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

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att 
besparingarna inom kostenheten ska stoppas. Han yrkar även att "det 
sparas in på välbetalda politikertjänster samt överflödiga tjänstemän", samt 
att en konsekvensanalys görs angående vilken konsekvenser det får vid 
genomförande av planerade besparingar. 

Motionen lämnades in i samband med att det blev känt att kostenheten 
gjort anpassningar i menyerna för att kunna klara sin budget 2021. Alla 
verksamheter behöver reducera sina kostnader för att klara budgeten under 
år 2021, så även Habo kost. För att klara sin budget har Habo kost därför 
behövt göra vissa förändringar i verksamheten samt behövt anpassa 
menyerna inom äldreomsorgen och skolan/förskolan till de nya 
budgetförutsättningarna. Kostverksamhetens ekonomiska förutsättningar 
har också försämrats det första kvartalet efter det att ombyggnaden av 
centralköket har blivit dyrare än beräknat kombinerat med att 
avskrivningskostnaderna kalkylmässigt tidigare har underskattats. 

Kommunstyrelsen har dock kommit fram till att man inte vill att 
kostnadsreduceringar ska drabba de som äter av maten, och fattade därför 
den 10 mars beslut om att tillskjuta 700 000 kronor till kostenheten som 
ska täcka de ökade hyreskostnaderna och för att man ska kunna återgå till 
tidigare kvalitet på maten inom skola, förskola och äldreomsorg (KS 2021-
03-10 § 31). Vad gäller yrkandet om spara in på politiker så kommer 
frågan om politisk organisation behandlas av parlamentariska gruppen 
under våren 2021 för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i god 
före valet 2022. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att alla anställda i Habo kommun 
gör ett viktigt arbete och alla fyller sitt syfte och bidrar till att vi kan 
erbjuda välfärd och service till kommunens invånare. 

Någon konsekvensanalys av motionärens föreslagna besparingar kommer 
inte att göras. 
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Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad (KSAU 2021-03-30 § 34). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) ifrågasätter att motionen kan anses vara besvarad 
och yrkar att endast att-sats ett ska anses vara besvarad samt att att-sats två 
och tre avslås. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag att 
motionen anses vara besvarad och dels Olle Moln Teikes förslag att att-sats 
ett ska anses besvarad och att-sats två och tre avslås. Ordförande ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 61 Svar på motion om förändrat och anpassat 
arbetssätt under och efter coronapandemin 
Diarienummer KS21/71 

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

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
coronapandemin har påverkat hela Habo kommuns och kommunens sätt att 
arbeta. För att kunna bedriva arbetet så har alternativa arbetssätt vuxit fram 
och det digitala arbetssättet vuxit sig starkare. Olle Moln Teike föreslår att 
samtliga förvaltningar utreder vilka digitala arbetssätt som kan 
permanentas framöver med lärdom av pandemin. 

Utvecklingsarbete pågår ständigt i kommunen. Precis som motionären 
skriver har utvecklingsarbete i form av digitala arbetssätt drivits framåt 
snabbare under pandemin än vad det hade gjort annars. Det tydligaste 
exemplet på det är digitala möten. I en tid när de flesta måste arbeta 
hemma för att minska risken för smittspridning har flera verksamheter 
inom kommunen tvingats tänka och om tänka nytt. Visserligen fanns 
möjlighet till digitala möten redan före pandemin, och det användes av 
vissa, men långt ifrån alla. 

Ekonomienheten gjorde i januari 2021 en enkät som skickades till alla som 
arbetar i kommunhuset och till alla enhetschefer. Urvalet baseras på att det 
i kommunhuset och bland enhetscheferna finns flest antal personer som 
arbetar administrativt och det är sannolikt att det är bland dessa digitala 
möten i största grad ersatt fysiska möten. Enkäten besvarades av 78 
personer. 

Svaren visar att bland annat att 

• 97 % tycker att tekniken fungerar bra 
• 92 % upplever att man sparar tid 
• 97 % kan tänka sig att till viss del fortsätta ha digitala möten även 

efter pandemin. 
• 50 % att det blir mindre dialog 
• 55 % anger också att erfarenhetsutbytet blir mindre 

I enkäten fanns också möjlighet att komma med synpunkter i fritext. 
Generellt kan man säga att digitala möten upplevts positivt och att tekniken 
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fungerat bra. Många vill fortsätta med digitala möten i viss omfattning 
främst för avstämningsmöten både internt och externt samt för seminarium. 
Däremot finns ett behov av att vissa möten hålls fysiskt när det återigen är 
möjligt för att få en bättre diskussion och större erfarenhetsutbyte. Möten 
av workshop karaktär har upplevts svårast att genomföra digitalt. 

Det som framkommer som mest negativt med digitala arbetssätt är 
avsaknad av kroppsspråk och avsaknaden av nätverkande i pauser. Även 
om digitala möten å ena sidan upplevs som mer effektiva eftersom det inte 
förekommer mellanprat på samma sätt, anges å andra sidan att det blir ett 
bakslag på effektiviteten eftersom heller inga frågor blir lösta i pausen eller 
mellanpratet. En annan negativ aspekt som tas upp är att arbetet inte blir 
lika lustfyllt. 

Någon utredning om vilka digitala arbetssätt som ska permanentas 
framöver torde inte behöva genomföras då bedömningen är att digitala 
möten redan har blivit en bestående förändring, och att det kommer 
fortsätta vara en del av kommunens arbetssätt där det är lämpligt. 

_____  
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§ 62 Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av förordning om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 
Diarienummer KS21/101 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 
av kommunstyrelsens reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas 
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det 
på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte 
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt 
innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Smittskyddsläkaren 
och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens 
förslag innan kommunen meddelar föreskrifter. 

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som 
enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella 
föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns 
därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen, 
genom en ändring av kommunstyrelsens reglemente. 

Delegering från kommunfullmäktige läggs en ny punkt in: § 7 Punkt 7. 
Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel 
enligt 8 kap begränsningsförordningen (2021:8) i syfte att hindra 
smittspridning. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av 
kommunstyrelsens reglemente (KSAU 2021-03-30 § 36). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 63 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS21/98 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 sex motioner som inte är avgjorda: 
 

1. Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den 
nya planerade sporthallen på Kärnekulla (HD) 
Inkom 2020-08-28. 
Har behandlats av kommunstyrelsen. 
 

2. Motion om att ställa hårdare krav på regionen angående 
kollektivtrafik för alla (HD) 
Inkom 2020-09-24. 
Har behandlats av kommunstyrelsen. 
 

3. Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och 
sammangår med annan/andra kommun/kommuner (C) 
Inkom 2020-09-24. 
Har behandlats av kommunstyrelsen. 
 

4. Motion om trygghetsboende nära centrum (HD) 
Inkom 2021-01-28. 
 

5. Motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten (HD) 
Inkom 2021-02-25. 
Behandlas vid dagens sammanträde. 
 

6. Motion om förändrat och anpassat arbetssätt under och efter 
coronapandemin (SD) 
Inkom 2021-03-25 
Behandlas vid dagens sammanträde. 

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-14 

Sida 
28 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 64 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS21/98 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 konstverk på Kärnekulla 
Inkom 2020-09-24 
Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

_____  
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§ 65 Redovisning av ej verkställda motioner och ej 
verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Diarienummer KS21/98 

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 att sätta upp busskurer vid Ebbarp, och 
beslut om att anta förslag till revidering av de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna för Habo kommun 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: 
 

1. KF § 151 2018-12-11 Beslut att sätta upp busskurer vid Ebbarp. 
Kommentar: Motionen föreslås avföras från listan med hänvisning 
till att hållplatsen ligger längs statlig väg och Habo kommun har 
därför inte rådighet över hållplatsens utformning. Hållplatsen i 
södergående riktning ligger dessutom i en så kallad konfliktzon, 
eftersom den ligger i en anslutning till en påfart. Att bygga ett 
väderskydd i en sådan konfliktzon skapar en falsk trygghet. 
Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket som meddelar att 
för att bygga ett säkert väderskydd krävs en större förändring i 
infrastrukturen vid platsen. Det är ett stort ingrepp i 
mångmiljonklassen som Trafikverket inte har för avsikt att 
genomföra. 
 

2. KF § 132 2019-11-28 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 
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om anmälningsskyldigheten. 
Kommentar: Pågår 

KF § 133 2019-11-28 Beslut om att planera för grundsärskola årskurs 1-6 
och träningsskola årskurs 1-9. 
Kommentar: Tas upp som ett äskande inför budget 2022. 

Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 31 december 
2020 har ännu inte verkställts: 

1. KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka 
fastigheter som ska bevaras i kommunen ska tas fram. 
Kommentar: Pågår 
 

2. 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 till Högsta förvaltningsdomstolen som 
inte meddelade prövningstillstånd. Ärendet föreslås därför avföras 
från listan. 
 

3. 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. Fritids- och kulturnämnden: svar på medborgarförslag om att märka 
upp stenen vid vårdcentrum 
 

2. Socialnämnden: månadsuppföljning februari 
 

3. Länsstyrelsen: beslut om revidering av kommuntal 2021 
 

4. Miljöprogrammet: handlingsplaner 2021 för 
kommunledningsförvaltningen, räddningstjänsten och tekniska 
förvaltningen 

_____  
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§ 67 Redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från personalutskottet  2021-02-26 

Protokoll från arbetsutskottet  2021-03-30 

Försäljning av fordon  Nr 7-8 

_____ 
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