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§ 100 Information från bolagen 
 
Bengt Fransson, vd för de kommunala bolagen, informerar om det 
ekonomiska läget. Utfallet till och med augusti 2021 visar att Habo Energi 
går sämre än förväntat vilket till stor del beror på höga bränslekostnader 
för fjärrvärme. 

Habo Kraft och Habo Bostäder ser ut att få ett bättre resultat än vad som är 
budgeterat. 

Det första spadtaget på det nya huset på Liljekonvaljen är taget. Projektet 
ser bra ut ekonomiskt och beräknas bli klart under hösten 2023. Huset 
kommer innehålla 27 lägenheter och en gemensam lokal. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-09-15 

Sida 
4 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 101 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS21/89 

 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning för 
innevarande år med en prognos på helåret baserat på utfall till och med 31 
augusti. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på 42 miljoner 
kronor. Orsaken finns främst på finansieringssidan där skatter och 
generella stadsbidrag ser ut att bli högre än budgeterat.  

Kommunstyrelsen har enligt prognos ett överskott på cirka 1,6 miljoner 
kronor, vilket främst beror på att antalet utbetalningar av bredbandsbidrag 
blev färre än förväntat. Även byggnadsnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden gör enligt prognos stora överskott. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 102 Redovisning av utredning kring lämpliga insatser 
för att minska arbetslösheten för unga i åldern 18-
24 år 
Diarienummer KS21/122 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna utredningen om lämpliga insatser 
för att minska arbetslösheten för unga i åldern 18-24 år till 
budgetberedningen för vidare hantering i budgetarbetet för 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-06-02 att ge HR-enheten i uppdrag att, 
tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, göra en fördjupad studie över insatser som kommunen 
kan göra för att underlätta för ungdomar i åldersgruppen 18-24 år att 
komma in på arbetsmarknaden. I direktiven till utredningen framgick att 
den skulle belysa nuläget samt belysa vilka verktyg kommunen kan/bör ha 
i verktygslådan, hur insatserna kan samordnas på bästa sätt, hur lämplig 
organisation bör utformas, vilken nämnd som ska ha huvudansvaret samt 
vilken effekt föreslagna åtgärder bedöms kunna få ur ett ekonomiskt 
perspektiv på kort och längre sikt. 

Studien är kopplad till utredningen som gjordes 2020 kring behovet av att 
införa en arbetsmarknadsenhet i kommunen då en översyn av det behovet 
skulle ses över inom ett år och utredningen berör därför även den 
frågeställningen. 

Intervjuer har genomförts med ett antal personer som på ett eller annat sätt 
har beröring med arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Habo kommun. 
Underlag har inhämtats från arbetsförmedlingen samt från andra 
kommuner. Utredningen beskriver också gällande lagstiftning och 
pågående förändringar i omvärlden där Arbetsförmedlingens förändrade 
funktion och uppdrag är en stor bidragande orsak till behovet av att 
kommunen behöver tänka till och agera inom detta område. Samtliga 
intervjuade upplever att samarbetet och tillgängligheten till 
Arbetsförmedlingen har minskat kraftigt och uttrycker uppfattningen att 
staten skjuter över en större del av ansvaret till kommunerna när det gäller 
arbetet med individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

I Habo kommun uppskattas antalet ungdomar i åldern 18-24 år som 
befinner sig en längre tidsperiod utanför både arbetsmarknad och studier 
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för närvarande till cirka 30 personer. År 2018 var motsvarande siffra 
endast 11 personer. 

Utredningen kommer fram till åtta förslag på insatser och förändrade 
arbetssätt. Bedömningen är att dessa, om de genomförs, skulle kunna 
förbättra förutsättningarna för att bedriva ett bra arbete inom 
arbetsmarknadsområdet i kommunen. 

Vissa av föreslagna insatser innebär ökade kostnader, till 
exempel samordnartjänst och införande av ungdomsanställning varför 
prioriteringar om vilka åtgärder kommunen eventuellt ska genomföra 
behöver prövas och prioriteras i kommande budgetarbete. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlämna 
utredningen om lämpliga insatser för att minska arbetslösheten för unga i 
åldern 18-24 år till budgetberedningen för vidare hantering i budgetarbetet 
för 2022-2024 (KSAU 2021-08-31 § 71). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Maria Alfredsson (KD), Henrik Sporrong Esbjörnsson 
(M), Gunnar Pettersson (S), Susanne Wahlström (M) och Olle Moln Teike 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 103 Svar på skrivelse om PFAS-föroreningar i 
kommunalt dricksvatten från Vättern 
Diarienummer KS21/86 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar till Aktion Rädda 
Vättern. 

Ärendebeskrivning 
Aktion Rädda Vättern skickade den 8 mars 2021 en skrivelse till 
kommunstyrelsen i Habo kommun. Skrivelsen innehåller tre 
frågeställningar angående PFAS-föroreningar (poly- och perfluorerade 
alkylsubstanser) i Vättern och kommunens syn på dessa. 

1. Vill kommunen tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets 
ansökan om markavvattning av Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats 
snarast avvisas? 

2. Vill kommunen ta initiativ till att utreda möjligheten och kostnaden för 
att behandla utgående avloppsvatten från kommunens reningsverk så att 
föroreningarna med PFAS kan minska radikalt? 

3. Hur ser kommunen på de tekniska möjligheterna att leverera 
dricksvatten med PFAS-halter under 1 nanogram/liter? 

Habo kommun delar Aktion Rädda Vätterns ståndpunkt att Vättern är 
viktig att värna med tanke på dess stora betydelse som dricksvattenresurs 
och för natur, rekreation och ekosystem samt att PFAS-ämnen är en 
allvarlig miljöförorening. 

Svar på frågeställningarna: 

1. Kommunens generella ståndpunkt är att förorenade områden inom 
Vätterns tillrinningsområde, som till exempel flygplatsområdet i 
Karlsborg, ska åtgärdas. Habo kommun är delaktiga i 
Vätternvårdsförbundet och bevakar, samverkar och yttrar sig ofta 
samordnat till/genom förbundet. Kommunen har inte för avsikt att 
tillskriva regeringen och kräva att Fortifikationsverkets ansökan om 
markavvattning avvisas. 

2. Habo kommun kommer framöver att behöva bygga om och bygga ut 
Habo reningsverk för att leva upp till de krav som ställs på verksamheten. 
Planering pågår för framtida utformning, både vad gäller funktion och 
kapacitet. 
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Vad gäller PFAS och rening av dessa anser kommunen att problemen med 
dessa föroreningar först och främst behöver angripas vid källan, inte vid 
kommunens avloppsanläggningar som ligger i slutet av 
användningskedjan. Användningen av PFAS måste minska i samhället och 
allra helst förbjudas. Detta kräver aktivt arbete uppströms på alla nivåer 
uppströms i kedjan: nationellt, regionalt och lokalt. Ur ett 
samhällsperspektiv är det mer kostnadseffektivt att fasa ut PFAS från 
produktion och användning än att till hög kostnad rena avloppsvatten. 
Dessutom försvårar eventuell PFAS-rening i reningsverken kommunens 
kretsloppsarbete där målsättningen är att återföra näringsämnen från 
avloppsslam till kretsloppet. 

3. I Habo kommun är det Habo tätort som har dricksvatten med Vättern 
som vattentäkt. Dricksvatten till Habo tätort köps från Jönköpings 
kommun. Frågan om de tekniska möjligheterna att leverera dricksvatten 
med lägre PFAS-halter är således avhängigt Jönköpings möjligheter och 
därmed deras svar på frågan. Som kommun är Habo, precis som 
Jönköpings kommun, mycket angelägen om att det dricksvatten som 
distribueras till kommunens invånare är hälsosamt, rent och säkert att 
dricka. Vi följer utvecklingen inom PFAS-området och det regelverk som 
beslutas av EU, Livsmedelsverket och andra myndigheter. Eventuella 
åtgärder, krav som införs och ställs på Jönköpings kommun som producent 
och leverantör av dricksvatten kommer även Habo kommun till nytta. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Aktion Rädda Vättern  
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§ 104 Revidering av dokument Anslutning till kommunalt 
avlopp i Jönköpings län - Råd och krav vid utsläpp 
av avloppsvatten från industrier och andra 
verksamheter 
Diarienummer KS21/193 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ersätta det 
länsgemensamma dokumentet Anslutning till kommunalt avlopp i 
Jönköpings län – Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier 
och andra verksamheter, version 2013, med den reviderade versionen från 
februari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Habo kommun antog 2014-01-30 det 
länsgemensamma dokumentet Anslutning till kommunalt avlopp i 
Jönköpings län – Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier 
och andra verksamheter. Målsättningen med de länsgemensamma 
riktlinjerna för anslutning till kommunalt avlopp är att ge verksamheter i 
Jönköpings län samma förutsättningar och samtidigt minska mängden 
oönskade ämnen som tillförs avloppsreningsverken. 

Det länsgemensamma dokumentet baseras i stor utsträckning på Svenskt 
Vattens publikation P95 "Råd vid mottagande av avloppsvatten från 
industri och annan verksamhet". Under 2019 uppdaterades publikation P95 
vilket föranledde en revidering av dokumentet. Tranås kommun tog 
tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping initiativ till uppdateringen av 
dokumentet. Uppdateringar som har gjorts är helt baserade på publikation 
P95. 

_____  
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§ 105 Information om planprogrammet för Habo centrum 
 
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, informerar om vad som pågår i 
ärendet med planprogrammet för Habo centrum. Samrådsmöte med 
allmänheten och möte med fastighetsägare har genomförts under 
september. 

Samrådstiden går ut 30 september. Det har än så länge kommit in över 
100 yttranden. Arbetet att sammanställa och bemöta alla yttranden pågår. 
Därefter följer en avvägning och revidering av planförslaget.  

Planeringen är att programmet kan antas av kommunfullmäktige vintern 
2021/2022. 

_____  
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§ 106 Information om nya sporthallen på Kärnekulla 
 
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, visar förslag på fasadritningar 
för den nya sporthallen på Kärnekulla. 

Bygglovshandlingar är inlämnade och beroende på handläggningstid 
beräknas byggstarten bli under november/december. Byggtiden är 
beräknad till 16 månader och planen är att sporthallen ska stå klar i mars 
2023. 

_____  
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§ 107 Riktlinjer för markstrategi - antagande 
Diarienummer KS20/164 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar upprättad markstrategi för Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-08-12 tekniska förvaltningen uppdraget att 
upprätta en markstrategi för Habo kommun. 

Kommunens översiktsplan ÖP 2040 har en planeringsinriktning som utgår 
från att Habo kommun år 2040 kan ha cirka 20 000 invånare. För att klara 
detta scenario behöver kommunens bostadsbestånd växa med ungefär  
3 000 nya bostäder. I kommunen finns det också en efterfrågan på 
verksamhetsmark. 

I markstrategin beskrivs kommunens förhållningssätt till försäljning och 
köp av mark. Markstrategin ska fungera som ett underlag för att möjliggöra 
köp och byte av mark för kommunens framtida tillväxt. Kommunens 
markinnehav samt möjligheten att förvärva och byta mark är en viktig 
förutsättning för att kommunen ska kunna nå uppsatta mål om 
samhällsutveckling. Kommunen har en starkare möjlighet att kunna styra 
samhällsutvecklingen om kommunen har rådighet över mark. En 
helhetssyn krävs när det gäller mark för bostäder, näringsliv och allmänna 
nyttigheter, något som går i linje med strategierna i ÖP 2040. 
Markstrategin kompletterar ÖP 2040 och har starka kopplingar till 
näringslivstrategin samt riktlinjer för bostadsförsörjning. 

Syftet med markstrategin är att stärka och möjliggöra kommunens framtida 
utveckling genom ett strategiskt och långsiktigt arbete med kommunens 
markägande. Syftet är också att redogöra för vilka strategier som gäller för 
kommunens mark och markförsörjning. 

En översyn av budget och delegationsordning bör göras för att skapa 
förutsättningar för att långsiktigt kunna säkerställa mark för kommunens 
utveckling. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar upprättad markstrategi 
för Habo kommun (KSAU 2021-08-31 § 66). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. _____  
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§ 108 Prioriteringsordning nya detaljplaner 
Diarienummer KS21/64 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till föreslagen prioritering 
av detaljplaner. 

Ärendebeskrivning 
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat 
att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger om året, eller då 
behov uppstår. 

För närvarande arbetar plan- och exploateringsenheten aktivt med 
detaljplaner för Kvill 1:3, Bränninge del av 3:20, Gunnarsbo 3:2 samt del 
av Furusjö tätort. Ytterligare två detaljplaner har påbörjats, men är vilande 
beroende på ändrade förutsättningar. Under året kommer ett par 
detaljplaner att antas och vinna laga kraft. När detaljplaner blir vilande 
eller när de antas kan nya påbörjas.  

Byggnadsnämnden föreslår att detaljplaner för Malmgatan (parkering), 
Gunnarsbo 1:69, Kämparp 1:4, detaljplaner i centrum, Kärnekulla 1:4 samt 
Bränninge 3:20 prioriteras när det finns resurser att påbörja nya (BN 2021-
08-19 § 79). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 109 Tilläggsbudget investeringsprojekt Lilla 
Bränninge, etapp 3 
Diarienummer KS21/238 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja en 
tilläggsbudget för 2021 investeringsprojekt 24040 Lilla Bränninge, etapp 3, 
med 4 900 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
På grund av ändrat regelverk avseende exploateringsredovisning ska 
intäkter för gatukostnadsersättning numera kostnadsföras direkt. Detta får 
bland annat konsekvensen att investeringsprojekten behöver ta hänsyn till 
bruttokostnad vid budgetering, något som inte varit fallet innan förändrade 
redovisningsregler. Detta förbisågs vid budgetarbetet 2021 och 
investeringsbudget saknas för kvarstående kostnader för utbyggnad av 
gator och allmän platsmark på lilla Bränninge. 

För 2021 förväntas investeringsutgiften för 24040 Lilla Bränninge etapp 3 
att uppgå till 4 900 000 kronor. Habo kommun får under 2021 en 
extraordinär icke budgeterad driftmässig intäkt för gatukostnadsersättning 
om cirka 4 500 000 kronor avseende Lilla Bränninge, etapp 3. Återstående 
400 000 kronor finansieras av Habo kommun som en del av 
medfinansiering för ”kringleden” som byggts enligt samråd med 
Jönköpings Länstrafik vid upprättande av detaljplanen. Villkoren för 
medfinansiering finns avtalat i ett exploateringsavtal som tecknades 2012 
(KF § 32). 

_____  
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§ 110 Politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer KS21/178 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt 
parlamentariska gruppens förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-28 att tillsätta en parlamentarisk 
arbetsgrupp. Gruppen ska lägga fram förslag inom följande områden: 
politisk organisation, arvodesfrågor och övriga frågor som har med det 
politiska arbetet att göra. 

Gruppen, som består av en representant från varje parti i fullmäktige, har 
haft tre sammanträden. Gruppens förslag har tagits fram antingen genom 
enighet, eller i några fall röstats fram genom kvalificerad majoritet (2/3) 
genom att applicera antalet mandat i fullmäktige. 

Parlamentariska gruppen föreslår 

• att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara oförändrat 

• att antalet ledamöter ska vara oförändrat i alla nämnder utom i 
byggnadsnämnden som föreslås utökas från fem till sju ledamöter 

• att insynsplatser ska finnas i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 

• att insynsplatserna inte ska vara arvoderade 

• att arvodet till byggnadsnämndens ordförande höjs till 10 % av 
kommunalrådets arvode, och att arvodet till byggnadsnämndens vice 
ordförande höjs till 5 % av kommunalrådets arvode 

• att heltidsarvodet till kommunalråd/oppositionsråd fortsatt är 90 % av 
rikdagsmannaarvodet 

• att den totala sysselsättningsgraden för kommunalråd/oppositionsråd får 
vara max 250 %, varav minst 80 % ska vara reserverat för oppositionen 
(250 % är ett maxtak och behöver inte utnyttjas) 

• att taket för förlorad arbetsförtjänst tas bort med motiveringen att 
förtroendevalda ska kunna åta sig politiska uppdrag utan att förlora 
inkomst. 
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Förslaget i sin helhet innebär att kostnaden för politisk styrning kommer att 
utökas med cirka 400 000 kronor. Motiveringen till att acceptera en högre 
kostnad är att Habo är en växande kommun och de utmaningar som 
därmed finns. Kostnaden som andel av kommunens omsättning blir inte 
större jämfört med föregående mandatperiod. 

_____  
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§ 111 Information om kontroll av kommunstyrelsens 
personuppgiftsbehandlingar 
Diarienummer KS21/219 

Ärendebeskrivning 
Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef, informerar om att 
dataskyddsombudet varje år genomför kontroller av kommunens 
personuppgiftsbehandlingar. Kontrollerna sker genom möten med 
respektive förvaltning. Just denna rapport gäller 
kommunledningsförvaltningens personuppgiftshantering. 

Habo kommun har överlag registerförteckningar av hög kvalitet. De brister 
som finns är av mer formell natur. 

Schrems II-domen från EU-domstolen har komplicerat användningen av 
bland annat molntjänster. Habo kommun har dock en relativt låg 
användning av molntjänster. Under pandemin har politiska sammanträden 
till stor del skett genom användning av Microsoft Teams men inte när det 
gällt sekretessärenden. 

Dataskyddsombudet konstaterar att det inte inkommit någon större mängd 
personuppgiftsincidenter. Habo kommun har en korrekt rutin för hantering 
av personuppgiftsincidenter och dataskyddsombudet anser att det behövs 
insatser för att göra rutinen mer levande i verksamheterna. 

I huvudsak är resultatet av kontrollen positivt. Det finns inga tecken på 
kränkningar av den personliga integriteten och Habo kommun har ett starkt 
dataskyddsarbete som gör ständiga framsteg och har anpassat sig väl till de 
förändringar som skett i rättspraxis och förutsättningar under det året som 
gått. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 112 Information med anledning av covid-19 
 
Jan Sundman, kommundirektör, informerar om de restriktioner som upphör 
29 september. Medarbetarna kommer succesivt återgå till arbetsplatsen 
under oktober månad och tanken är att alla ska kunna vara på plats från och 
med 1 november. Möjligheten till distansarbete kommer finnas även efter 
pandemin men huvudregeln är att arbetet utförs på den ordinarie 
arbetsplatsen. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 113 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Föreläggande från Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt 
kommunallagen – överklagan av kommunstyrelsens beslut 2021-
08-11 § 88. 
 

2. Yttrande till Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt 
kommunallagen – överklagan av kommunstyrelsens beslut 2021-
08-11 § 88. 
 

3. Dom från Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt 
kommunallagen – överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2021-
01-28 § 3. 
 

4. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG): granskning av 
webbplats habokommun.se. 

_____  
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§ 114 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsärenden läggs till handlingarna. 

Protokoll från arbetsutskottet  2021-08-31 

Anställning av kommunikatör  Nr 73 

_____ 
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