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§ 10 Redovisning av lekmiljöenkät 
 
Therese Mattisson, projekt/miljöingenjör, informerar om en 
enkätundersökning om lek- och aktivitetsmiljöer. Under perioden juni-
oktober 2021 kunde allmänheten, via kommunens webbplats, svara på 
frågor om nuvarande lekmiljöer och utformning av framtida lek- och 
aktivitetsmiljöer. Syftet med enkäten var att få in åsikter och önskemål från 
målgrupperna yngre barn, ungdomar och vuxna och få en större kunskap 
om vad de tycker. 180 enkätsvar har kommit in och svaren 
har sammanställts i en digital presentation. 

Målgrupperna kunde bland annat svara på vad de gillar med kommunens 
lek- och aktivitetsmiljöer idag, om de vill ändra på något och vilken 
aktivitet de gillar mest. I målgruppen barn ligger vattenlek, cykling och 
äventyr i topp bland aktiviteter. Bland ungdomar är det bollspel, 
extremsport och skate/rollerblades som ligger högst. Mest populära 
aktiviteterna hos vuxna är naturupplevelser, cykla samt umgås. Det som 
genomsyrar svaren är att man vill se lek- och aktivitetsmiljöer för hela 
familjen, både för barn, ungdomar och vuxna. 

Malsor Limani, GIS-samordnare, visar den digitala presentationen som 
också blir en återkoppling till allmänheten. Presentationen kommer inom 
kort att finnas på kommunens webbplats och övriga 
kommunikationskanaler. 

Enkätresultatet överensstämmer med inriktningen i kommunens 
lekmiljöprogram där fokus ligger på både större men även unika och olika 
lek- och aktivitetsmiljöer. 

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

_____  
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§ 11 Inriktningsbeslut om finansiering av 
samförläggning fjärrvärme- och 
dricksvattenledning, Bankeryd – Habo 
Diarienummer KS22/36 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att tekniska förvaltningen medverkar i och godkänner Jönköping Energi 
AB:s och Habo Energi AB:s upphandling för samförläggning av 
fjärrvärmeledningar och dricksvattenledning Bankeryd – Habo samt 

att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att i första 
hand omdisponera investeringsmedel och att eventuella återstående medel 
för finansiering av projektet tillskjuts i investeringsram för 2023. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB har för avsikt att ingå avtal med Jönköpings Energi AB 
om leverans av fjärrvärme till Habo Energis fjärrvärmenät (KF 2022-01-27 
§ 1). 

I samband med att planering och projektering av ledningsförläggning för 
fjärrvärme påkallade tekniska förvaltningen intresse av att även förlägga 
ytterligare en huvudvattenledning för dricksvatten. Syftet med en 
dubblerad huvudvattenledning är att minska den sårbarhet som finns med 
endast en matningsledning till Habo tätort. Fördelen med samförläggning 
av vatten- och fjärrvärmeledningar är dels rena synergieffekter men även 
att det blir kostnadsdrivande och betydligt mer komplicerat att förlägga en 
vattenledning efter att fjärrvärmeledningen lagts, då den på delar av 
sträckningarna kommer att vara i vägen för en vattenledning. 

Habo Energi har fått in anbud på entreprenaden som pekar på att de medel 
om 10 miljoner kronor som tekniska förvaltningen har avsatt på projektet 
inte räcker. Då tilldelningsbeslut ännu inte meddelats och anbudssekretess 
råder kan några exakta summor inte presenteras. Tekniska förvaltningen 
har för avsikt att i första hand se över möjligheten till omdisponering av 
investeringsmedel och föreslår att eventuell återstående finansiering 
tillskjuts i investeringsram 2023. 

Tekniska förvaltningen föreslår att de får medverka i och godkänna 
Jönköping Energi AB:s och Habo Energi AB:s upphandling för 
samförläggning av fjärrvärmeledningar och dricksvattenledning Bankeryd 
– Habo samt att de får i uppdrag att se över möjligheten att i första hand 
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omdisponera investeringsmedel och att eventuella återstående medel för 
finansiering av projektet tillskjuts i investeringsram för 2023. 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L) och Gunnar Pettersson (S) yrkar 
bifall till tekniska förvaltningens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten  
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§ 12 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS22/51 

Ekonomichef Johan Bokinge informerar om bokslutet. Resultatet för år 
2021 blir 71 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster på 25 
miljoner kronor, vilket är det bästa resultatet någonsin och innebär ett 
budgetöverskott på cirka 80 miljoner kronor. De jämförelsestörande 
posterna avser främst gatukostnadsersättningar på Kärnekulla och 
Bränninge. 

Kommunstyrelsen gör ett överskott på 1,5 miljoner kronor, vilket främst 
beror på färre utbetalningar av bredbandsbidrag än budgeterat. 
Byggnadsnämndens överskott på 1,4 miljoner beror på stora intäkter för 
bygglov samt lägre personalkostnader. 

Barn- och utbildningsnämnden gör ett stort överskott på 15 miljoner kronor 
vilket bland annat förklaras med färre barn inom förskola och 
fritidsverksamhet än budgeterat. 

Det största investeringarna som gjorts under 2021 är knutna till området 
Kärnekulla där det byggs ny skola, nya gator samt dras ledningar för vatten 
och avlopp. 

Johan Bokinge rapporterar även nivåerna på ränte- och 
finansieringsriskerna. Per den 31 december 2021 konstateras att andelen 
lån med ränteförfall inom ett år understiger maxgränsen. Lånens 
genomsnittliga återstående löptid är 1,8 år vilket är 0,7 mindre än 
miniminivå enligt finanspolicyn. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 13 Val av ordförande, vice ordförande och två 
ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo 
Kraft AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 

Mats Wärnbring, Swedenborgsgatan 71, 554 48 Jönköping, till ordförande 
i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 2023,  

Mathias Bransmo, Notdragaregatan 3, 566 35 Habo till vice ordförande i 
ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma 2023, samt att utse 

Mikael Axnervik, Axvägen 20, 564 35 Bankeryd och Henric Wahlberg, 
Korngränd 4, 566 36 Habo, till ledamöter i ovan nämnda styrelser fram till 
ordinarie bolagsstämma år 2024.  

Ärendebeskrivning 
Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag är Mats Wärnbring 
(ordförande), Ulf Karlsson (vice ordförande), Catrin Jalkander, Mathias 
Bransmo och Maria Carlén. Mats Wärnbring, Ulf Karlsson och Catrin 
Jalkander är valda fram till bolagsstämman 2022 medan Maria Carlén och 
Mathias Bransmo är valda till bolagsstämman 2023. Ordförande väljs på 
ett år medan övriga ledamöter väljs på två år. 

Då vice ordförande Ulf Karlsson meddelat att han inte ställer upp för 
omval behöver en ny vice ordförande utses.  

Valberedningen och även kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Mats 
Wärnbring utses till ordförande fram till ordinarie bolagsstämma år 2023, 
att Mathias Bransmo utses till vice ordförande fram till ordinarie 
bolagsstämma 2023 samt att Mikael Axnervik och Henric Wahlberg utses 
till ledamöter fram till ordinarie bolagsstämma år 2024 (VB 2022-01-18 § 
1 och KSAU 2022-01-25 § 9). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) och Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

_____  
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§ 14 Lokaler för att inrätta fler platser vid särskilt 
boende för äldre 
Diarienummer KS21/368 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att skyndsamt ta fram 
förslag på lokalförsörjning utifrån socialförvaltningens behov. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen behöver inrätta fler platser vid särskilt boende för äldre 
vilket innebär att frågan gällande lokaler behöver utredas vidare. I den 
lokal där de tänkta platserna ska inrättas bedrivs för närvarande 
kommunens dagliga verksamhet Mittpunkten. För att kunna öppna nya 
platser behöver daglig verksamhet Mittpunkten få nya lokaler anvisade. 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att utreda socialförvaltningens behov av lokaler vidare (SN 2021-
12-15 § 78). 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till tekniska 
förvaltningen att skyndsamt ta fram förslag på lokalförsörjning utifrån 
socialförvaltningens behov (KSAU 2022-01-25 § 3). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Tekniska förvaltningen  
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§ 15 Granskningsrapport om långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering 
Diarienummer KS21/376 

Beslut 
Kommunstyrelsen översänder nedanstående yttrande till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen har en 
ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor 
del har säkerställt en ekonomisk och finansiell planering som ger 
förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång 
sikt. 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten med tillhörande iakttagelser 
och rekommendationer. 

Revisorerna lämnar fem rekommendationer; 

- att definiera vad som är god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

- att upprätta och arbeta med känslighets/scenarioanalyser som sträcker sig 
över längre tid (10-15 år). 

- att arbeta vidare med beredskapen inom kommunen för att hantera 
framtida händelser. 

- att tydliggöra vilka underlag som ligger till grund inför beslut om 
kommande budget. 

- att fortsätta arbetet med att ta fram och därefter implementera 
lokalförsörjningsplanen. 

Som en följd av rekommendationerna är det kommunstyrelsens ambition 
att i kommande budgetprocesser fortsätta utveckla den långsiktiga 
ekonomiska styrningen genom att fastställa en nivå på de ekonomiska 
nyckeltalen som bedöms vara nödvändiga för att Habo kommun ska kunna 
säkerställa att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning även på längre sikt 
än en mandatperiod. Även beträffande arbetet med känslighetsanalyser, 
stresstester och dokumentation är ambitionen att ytterligare utveckla dessa 
med fler ingående variabler och fördjupad dokumentation. 
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Lokalförsörjningsplanen ska färdigställas och implementeras och 
beredskapen för att hantera oväntade händelser måste i dagens snabbt 
föränderliga värld vara god. 

Kommunstyrelsen kommer också i arbetet att ta hänsyn till betänkandet 
"En god kommunal hushållning" SOU 2021:75 från september 2021 där 
frågor om god ekonomisk hushållning och långtidsplanering utreddes. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Revisionen  
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§ 16 Uppföljning av kommunstyrelsens 
internkontrollplan 2021 
Diarienummer KS20/342 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2021. 

Ärendebeskrivning 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar.  

Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningen för kommunstyrelsens 
internkontrollplan för år 2021. 

_____  
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§ 17 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2022 
Diarienummer KS21/345 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2022. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är en del av kommunens styrsystem för att följa upp 
verksamhet och ekonomi. Varje nämnd/styrelse tar därför årligen fram en 
internkontrollplan som bör innehålla både ekonomiadministrativa och 
verksamhetsspecifika rutiner som särskilt ska följas upp under året som 
kommer. 

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunledningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och räddningstjänsten. 

I internkontrollplan för 2022 har slutredovisning av investeringsprojekt 
över 3 miljoner kronor och redovisningar över vilka investeringar som 
påbörjats, avslutats och vilka som återstår tagits bort eftersom detta ingår i 
bokslutsredovisningen. Ett kontrollmoment om att säkerställa back-upper 
för väsentliga system har lags till. 

_____  
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§ 18 Internkontrollplaner 2022, övriga nämnder 
Diarienummer KS21/345 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner de nya internkontrollplanerna för 2022 för 
barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, fritids- och 
kulturnämnden, miljönämnden och socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar.  

Vid dagens sammanträde redovisas respektive nämnds internkontrollplan 
för 2022. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 19 Personalaktivitet 2022 
Diarienummer KS22/42 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra personalaktivitet för samtliga 
tillsvidareanställda medarbetare i Habo kommun. Kostnaden beräknas till 
maximalt 675 000 kronor. Finansiering sker inom kommunstyrelsens 
budgetram. 

Ärendebeskrivning 
I nästan två års tid har vi alla levt med en pandemi vilken har medfört att 
kommunernas verksamheter under perioder har varit hårt ansatt. Känt för 
de flesta är att de stora verksamheterna så som äldreomsorgen, skolan och 
barnomsorgen har stått inför betydande utmaningar, särskilt under den 
senaste vågen då personalbortfallet har varit omfattande på grund av 
sjukdom, vård av barn eller på grund av karantän. Även våra mindre 
verksamheter och kommunens stödverksamheter har varit hårt ansatta då 
det inte har varit möjligt att kunna arbeta som vanligt utan nya arbetssätt 
har varit tvungna att hittas och användas. Detta har i Habo kommun skett 
med bravur och med stor initiativkraft. Sammantaget så har kommunens 
personal kämpat i två års tid för att kunna leverera bästa möjliga service, 
trots restriktioner, risk för att bli smittad och försvårande 
arbetsförhållanden. 

Nu har regeringen meddelat att merparten av restriktionerna släpps den 9 
februari och vi kommer förhoppningsvis succesivt att kunna återgå till 
någorlunda normala förhållanden. Det finns nu ett stort behov av att få 
träffas och umgås under trevliga former. 

Kommunen har fått en möjlighet att kunna hyra in sig på Elmia fredagen 
den 22 april. Under åren, även om det var ett tag sedan, så har några 
liknande arrangemang genomförts för all personal och dessa har alltid 
slagit väl ut och varit mycket uppskattade. 

Personalaktiviteten/kvällen innehåller en 2-rättersmeny med måltidsdryck 
och musikuppträdande. Kostnaden som inkluderar hela arrangemanget 
beräknas till maximalt 675 000 kr. 

Inom den kommunala organisationen är det vissa verksamheter som måste 
hållas igång årets alla dagar dygnet runt. Det kommer därför tyvärr att 
finnas medarbetare som inte har möjlighet att komma på personalfesten för 
att de måste arbeta. De kommer att kompenseras. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Hans Jarstig (KD), Kent Bjärkhed (S),  
Lena Danås (V) samt Karl Bergbom (M) yrkar bifall. 

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-09 

Sida 
16 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 20 Information med anledning av covid-19 
 
Kansli- och kommunikationschef Frida Wahlund informerar om att 
smittspridningen enligt statistiken gått ned men det finns en tydlig 
koppling till att provtagningen har minskat vilket gör att statistiken inte 
speglar smittspridningen i samhället. Av de prover som tagits är 46 % 
positiva. 

Antalet sjukhusvårdade stiger. I snitt läggs det in 100 personer i veckan, 
men till skillnad från tidigare behöver de inte vara inlagda lika länge. Det 
är få personer som behöver intensivvård. 

Inom den kommunala omsorgen i länet är det hög spridning bland brukare, 
även om många är sköra så får de flesta lindriga besvär tack vare dos 3. 
Eftersom man fortfarande testar och smittspårar inom omsorgen ger detta 
en mer rättvis bild av smittspridningen. 

Det är fortfarande betydande påverkan i en del verksamheter inom de 
kommunala verksamheterna men det är på väg mot ett bättre läge. 
Bemanningsläget i Habo kommun ser bättre ut än tidigare. 

Det är fortfarande viktigt att ta dos 3. Under vecka 11 kommer en nationell 
vaccinationskampanj att äga rum. 

I Habo kommun har man börjat mäta avloppsvattnet, det är endast en 
mätning gjord än så länge. De flesta restriktioner är släppta förutom inom 
vård och omsorg samt rekommendationen att stanna hemma vid symtom. 
Det blir en succesiv återgång från hemarbete till att arbeta på plats. 

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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§ 21 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

1. Konsumentrådgivningen, Jönköpings kommun: 
Verksamhetsrapport 2021 

_____  
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2022-02-09 

Sida 
18 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 22 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

Protokoll från personalutskottet   2021-01-11  

Protokoll från arbetsutskottet   2021-01-25 

Anställning av underhåll- och utbildningsansvarig  Nr 1 

Anställning av deltidsbrandmän   Nr 2-5 

Anställning av IT-supporttekniker   Nr 6 

_____ 
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