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§ 56 Tillsynsplan avseende lag om skydd mot olyckor 
och lag om brandfarliga och explosiva varor 
Diarienummer KS22/154 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till tillsynsplan avseende lag om skydd mot 
olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen anta ett 
handlingsprogram för skydd mot olyckor. För Habo kommun finns det ett 
antaget program för trygghet och säkerhet. Kommunstyrelsen har som en 
följd av programmet i uppgift att årligen besluta om en tillsynsplan. 

Tillsynsplanen avser de tillsyner som utförs för att kontrollera 
brandskyddet utifrån lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE). Den beskriver hur tillsynsarbetet 
planeras, genomförs och följs upp samt vilken personalresurs som krävs 
för uppdraget. 

Den nya föreskriften från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB), MSBFS 2021:8, som träder i kraft 1 juli 2022 ställer krav på 
dokumentation av kommunens arbetssätt. Tillsynsplan LSO/LBE 2022 
redovisar hur föreskriften efterlevs. 

_____  
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§ 57 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2022 
Diarienummer KS22/51 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2022.  

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för tertialuppföljningen. 
Helårsprognosen för år 2022, per den 30 april, är i likhet med förra årets 
helårsprognos osäker. Det finns stora osäkerheter på såväl intäkts- som 
kostnadssidan även om de bedöms vara något mindre än förra året. 
Prognosen visar ett resultat på 51,5 miljoner kronor vilket är 21,8 miljoner 
kronor bättre än budget. Det förväntade överskottet förklaras till största del 
av att prognosen för skatter och generella statsbidrag överstiger budget 
med 16,7 miljoner kronor. 
 
Nämndernas samlade budgetöverskott inklusive reavinster från 
tomtförsäljning beräknas bli 2,8 miljoner kronor. Om reavinsterna 
exkluderas prognostiseras ett underskott på 0,7 miljoner kronor i 
förhållande till budget. Barn- och utbildningsnämnden redovisar i 
prognosen ett budgetunderskott på 2 miljoner kronor och socialnämnden 
ett budgetunderskott på 0,4 miljoner kronor. De stora nämndernas 
prognostiserade underskott gentemot budget kompenseras av framförallt 
kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens förväntade 
överskott på 3 miljoner kronor. 

_____  
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§ 58 Tilläggsbudget för investering i lärplattor 
Diarienummer KS22/150 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
godkänna förslag till tilläggsbudget om 6,9 miljoner kronor för 2000 
stycken lärplattor som ska användas inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
De nuvarande lärplattorna har leasats under perioden 2018 – 2021 och 
löstes därefter från sitt leasingavtal för fortsatt användning i verksamheten. 
Lärplattorna har nu uppnått sin tekniska livslängd och behöver därför bytas 
ut till starten av höstterminen 2022. 

Enligt kommunens finanspolicy ska utrustning i första hand ägas av 
kommunen. I vissa fall – då det kan visas att leasing är mer förmånligt än 
eget ägande – kan dock leasing användas. I det här fallet är det däremot 
klarlagt att leasingkostnaden överstiger kommunens egna finansiella 
kostnader, utan att medföra några andra tydliga fördelar, varför ett eget 
ägande är att föredra. 

Ett eget ägande av lärplattorna ger en minskad ägandekostnad om cirka 
260 000 kronor, relativt ett leasingupplägg. Det egna ägandet skapar 
dessutom en större flexibilitet när det gäller enheternas livscykelhantering. 

_____  
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§ 59 Tilläggsbudget för investering av IT-utrustning till 
särskoleverksamhet 
Diarienummer KS22/151 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att 
godkänna förslag till tilläggsbudget om 90 000 kronor för IT-utrustning till 
moduler för särskoleverksamhet inom barn- och utbildningsnämndens 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden startar särskoleverksamhet i moduler vid 
Hagabodaskolan, med start höstterminen 2022. Dessa moduler behöver 
därför utrustas med IT-utrustning i form av nätverksenheter för trådbunden 
och trådlös uppkoppling. Kostnader för detta beräknas uppgå till cirka 
90 000 kronor. 

_____  
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§ 60 Framtida avloppsvattenrening Habo tätort 
Diarienummer KS22/117 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att Habo tätorts avloppsreningsverk, inklusive tryckspillvattenledning 
mellan reningsverk och våtmark, ska renoveras och förstärkas för att klara 
nuvarande krav, samt 
 
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en systemhandling för 
Habo tätorts avloppsreningsverk för att klargöra vilken utveckling och 
ombyggnad som krävs för att möta framtida krav, vilket innefattar bland 
annat kväverening. Förutsättningarna för fortsatt planering är att 
anläggningen ska vara kvar på nuvarande plats. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun har under de senaste åren utrett Habo tätorts 
avloppsreningsverk med syfte att klargöra kapacitet, behov och möjlighet 
för fortsatt avloppsreningsverksamhet. Det kan konstateras att nuvarande 
anläggning har bristande kapacitet för dagens belastning och att 
anläggningen har stort renoveringsbehov. EU-kommissionen har stämt 
Sverige för överträdelse av avloppsdirektivet och Habo reningsverk är en 
av de utpekade anläggningarna i stämningen. I fallet med Habo 
reningsverk handlar frågan om huruvida kväveretention i Vättern kan 
tillgodoräknas eller inte eftersom reningsverket saknar kväverening. 
 
I utredningarna är, förutom anläggningens nuvarande skick och kapacitet, 
även Habos tillväxt en viktig faktor för beslut om fortsatt utredning och 
investering. I den förstudie som har gjorts ligger fokus på befintlig 
anläggnings kapacitet och möjlighet till utveckling för att klara nuvarande 
och framtida krav. Men alternativet att bygga nytt reningsverk på annan 
plats finns också med i grova drag för att stå som jämförelse till investering 
i befintlig anläggning. Det finns fördelar och nackdelar med båda 
alternativen och trots att det råder stor osäkerhet kring kostnader, 
prisutveckling etc är det tydligt att ett nytt reningsverk med tillhörande 
infrastruktur kan förväntas kosta minst dubbelt så mycket (400 miljoner 
kronor) som att bygga om och utveckla befintlig anläggning på nuvarande 
plats (220 miljoner kronor). 
 
Habo kommun växer och en förutsättning för fortsatt utveckling är att 
infrastrukturen anpassas. Avloppsreningsverket för Habo tätort behöver 
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byggas ut och moderniseras för att få en större kapacitet och bättre 
förutsättningar att klara de strängare krav på utsläppsnivåer som kommer i 
framtiden. Ett flertal åtgärder, såsom renovering av befintligt verk och 
uppdimensionering av överföringsledning mellan reningsverk och våtmark, 
behöver genomföras oavsett beslut att vara kvar på nuvarande plats eller 
bygga nytt verk på annan plats. 
 
Vad gäller frågan om kväverening kommer kommunen att få krav på 
kväverening även om det är oklart när så sker, men krav på kväverening 
inom en 10-årsperiod kan förväntas. 
 
Sammanfattningsvis föreslås reningsverket för Habo tätort vara kvar på 
nuvarande plats där det ska renoveras och förstärkas för att klara 
nuvarande krav samt utredas och planeras för nya/ytterligare framtida krav. 
Framtida krav kommer med största sannolikhet innefatta kväverening 
varför anläggningen ska planeras för kväverening för antal anslutna 
motsvarande 15 000 – 20 000 personer. Vidare ska överföringskapaciteten 
mellan reningsverket och våtmarken förstärkas genom uppdimensionering 
av tryckspillvattenledningen. Kostnader för renovering och förstärkning av 
verk och överföringsledning för att hantera belastningen samt utredning av 
framtida utformning, process planeras in i investeringsbudget från och med 
2023. Den kommande budgetperioden kommer att innefatta utredning, 
planering och projektering. Renovering och förstärkning av anläggningen 
påbörjas inom 3 år. 

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Habo 
tätorts avloppsreningsverk, inklusive tryckspillvattenledning mellan 
reningsverk och våtmark, ska renoveras och förstärkas för att klara 
nuvarande krav samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
systemhandling för Habo tätorts avloppsreningsverk för att klargöra vilken 
utveckling och ombyggnad som krävs för att möta framtida krav, vilket 
innefattar bland annat kväverening. Förutsättningarna för fortsatt planering 
är att anläggningen ska vara kvar på nuvarande plats. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Habo tätorts 
avloppsreningsverk, inklusive tryckspillvattenledning mellan reningsverk 
och våtmark, ska renoveras och förstärkas för att klara nuvarande krav, 
samt att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en systemhandling 
för Habo tätorts avloppsreningsverk för att klargöra vilken utveckling och 
ombyggnad som krävs för att möta framtida krav, vilket innefattar bland 
annat kväverening. Förutsättningarna för fortsatt planering är att 
anläggningen ska vara kvar på nuvarande plats (KSAU 2022-05-17 § 43). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
VA-chef  
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§ 61 Beslut om remiss av VA-plan - delplan dagvatten 
Diarienummer KS21/103 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till VA-plan – dagvattenplan 
på remiss till byggnadsnämnden och miljönämnden för yttrande senast 31 
augusti 2022. 

Beskrivning av ärendet 
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. Dagvattenplanen är en av de fem delplanerna. 
Dagvattenplanen innehåller principer för hur dagvatten ska anpassas och 
hanteras i den fysiska planeringen. Dagvattenplanen belyser 
dagvattenfrågan i alla delar i samhällsbyggnadsprocessen och förtydligar 
ansvarsfördelning mellan berörda förvaltningar och aktörer i Habo 
kommun. Dagvattenplanens bilagor består bland annat av checklistor för 
dagvattenutredningar, planprocesser och nybyggnation. Dessa checklistor 
kan användas som stöd för kommunens interna och externa arbete. 

Dagvattenplanen är en del av kommunens strategiska VA-planering som 
anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt, givet de förutsättningar 
som finns i kommunen för att uppnå målet om en vattenförsörjning och 
avloppshantering som är hållbar för framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De åtgärdsförslag som finns i 
dagvattenplanen grundas på de ställningstaganden som finns i det politiskt 
beslutade dokumentet Vision och strategi 2030 och som ska leda Habo 
kommuns arbete att nå visionen för vattenförsörjning och avloppshantering 
2030. 

Dagvattenplanen har tagits fram med utgångspunkten i de tidigare 
utformade dokumenten Nulägesbeskrivning, Klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning, Vägledning för kommunal VA-planering (Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2014:1) samt Vision och strategi 2030. 

Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångspunkt i 
vattendirektivet som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering. 
 
Arbetet med att ta fram dagvattenplanen har skett stegvis och i nära 
samspel med översiktsplanen för att möta kommunens eget behov av 
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underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har skett genom 
förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
dagvattenhantering går hand i hand med samhällsutveckling samt miljö-
och hälsomässig nytta. Dagvattenplanen blir också ett redskap att uppfylla 
en rad av de krav som ställts i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. 
 
Dagvattenplanen bör remitteras till byggnadsnämnden och miljönämnden. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden  
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§ 62 Avtal för markbyte och tomtförsäljning 
Diarienummer KS22/114 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om fastighetsreglering och att 
köpeavtal tecknas för Bränninge 1:51 och Bränninge 1:59. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens markinnehav och möjligheten att förvärva och byta mark är 
en viktig förutsättning för att kommunen ska kunna utvecklas enligt 
översiktsplan (ÖP 2040) och för att skapa en långsiktig hållbar planering. 
Det kan även vara motiverat att förvärva mark utanför de områden som 
pekas ut i översiktsplanen med syftet att underlätta i förhandlingar med 
markägare genom att erbjuda bytesmark. 

OBOS Mark AB är fastighetsägare till Fiskebäck 3:43, ett område på 21 
hektar som består av åker och skog med den östra delen gränsande till 
Vättern. Markområdet är i översiktsplanen inte utpekat för framtida 
utbyggnad men har ett bra strategiskt läge för framtida markbyten. 

OBOS är inte intresserade av att genomföra en ren försäljning av 
Fiskebäck 3:43 men har varit villiga att diskutera marköverlåtelser som ger 
OBOS möjlighet att fortsätta byggnation av bostäder inom Habo tätort. 

Tekniska förvaltningen har fört en diskussion med OBOS om 
marköverlåtelse avseende Fiskebäck 3:43 och tomtmark för bostäder i det 
kommunalägda exploateringsområdet Västra Solhöjden. 

Tekniska förvaltningen ser det som positivt om dessa områden bebyggs i 
sammanhängande skeden, eftersom planering av marknivåerna mellan 
tomterna annars blir problematiskt om tomterna säljs fristående och 
utbyggnad då kommer att ske succesivt med olika fastighetsägare. 

Tecknande av fastighetsregleringsavtal förutsätter att köpeavtal för 
Bränninge 1:51 och 1:59 har tecknats och köpeskilling erlagts. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna avtal om 
fastighetsreglering och att köpeavtal tecknas för Bränninge 1:51 och 
Bränninge 1:59 (KSAU 2022-05-17 § 45). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) och Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. _____  
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§ 63 Uppdrag om trafikutredning Habo tätort 
Diarienummer KS22/155 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till plan- och exploateringsenheten att ta fram 
en trafikutredning för Habo tätort. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun behöver upphandla en trafikutredning som visar dagens 
trafikmängder och flöden, samt prognostiserad trafik baserat på 
kommunens utbyggnad i översiktsplanen (ÖP 2040). Arbetspendlingen 
mellan Habo och Jönköping är en utmaning som kommunen måste hantera 
i takt med att Habo kommun växer. Utredningen ska användas som 
underlag i fortsatt planarbete, dialog och samverkan. 

Plan- och exploateringsenheten ser behov av att en trafikutredning tittar på 
flera delar: 

1) övergripande kartläggning och analys av trafikflöden i Habo tätort, med 
bland annat prognostiserade trafikflöden baserat på utbyggnadsområden i 
ÖP 2040 utifrån olika scenarios 

2) brister i vägnätet idag och analys av kapaciteten utifrån de prognoser 
som tas fram. 

Baserat på vad utredningen kommer fram till ser plan- och 
exploateringsenheten också att det kan bli aktuellt att ta fram förslag på 
åtgärder i vägnätet. 

Enligt en resvaneundersökning som Habo kommun tog fram 2019 är 
arbetspendlingen till största del bilburen trafik. Många har naturligt sin 
resväg via väg 195 eftersom största pendlingen från Habo sker till 
Jönköping. Väg 195 är under kritiska tidpunkter, morgon och eftermiddag, 
hårt belastad. Ungefär 69 procent av arbetspendlarna reser ensamma i bil. 

Habo kommun har i ÖP 2040 pekat ut flera områden för utveckling av 
bostäder, framförallt i södra delen av Habo men också i centrum genom 
planprogram för centrumutveckling, där också utveckling av verksamheter 
kommer ske. Både i norra och södra Habo är det i översiktsplanen utpekat 
verksamhetsområden. Utredningen behöver ta fasta på intentioner och 
föreslagna utvecklingsområden i ÖP 2040 och kartlägga samt analysera 
hur trafiken och vägnätet påverkas. 

_____ 
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Beslutet skickas till 
Plan- och exploateringsenheten  
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§ 64 Svar på remiss gällande översiktsplan för 
Jönköpings kommun, Utbyggnadsstrategi 200 000 
invånare - centrala tätorten 
Diarienummer KS22/118 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående svar till Jönköpings 
kommun. 

Kommunstyrelsen vill särskilt trycka på att: 

Det är positivt att Jönköpings kommun har tagit fram dokumentet som ger 
en helhetsbild över tänkt utbyggnad av den centrala tätorten. 

Samarbete mellan kommunerna tillsammans med berörda myndigheter i 
mellankommunala frågor är särskilt viktigt och en förutsättning framåt för 
att skapa en hållbar regional utveckling. 

Beskrivning av ärendet 
Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan för den 
centrala tätorten, Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare. 
Jönköpings kommun växer med cirka 1 500 invånare per år. En ökad 
befolkning stärker Jönköping som regionalt centrum samtidigt som det 
ställer krav på att planera för exempelvis bostäder, transporter, 
industrimark, skola, vård och omsorg. Därför har kommunen tagit fram en 
utbyggnadsstrategi för att ha beredskap för en tillväxt upp till 200 000 
invånare. Utbyggnadsstrategi 200 000 invånare kommer sedan bli 
Jönköpings kommuns översiktsplan. 

Arbetet med kommunens nya översiktsplan är uppdelad i två delar. I första 
delen ingår centrala tätorten i Jönköping och stadsnära kommundelar och 
den andra delen innefattar kommunens mindre tätorter och landsbygden. 
Den delen är inte upprättad ännu. 

Synpunkter 
Både Jönköping och Habo har en stark tillväxt och med det korta avståndet 
på 2 mil mellan dessa är pendlingsstråket det starkaste i länet. Båda 
kommunerna står för en stor del av bostadsförsörjningen och 
arbetstillfällen i denna del av länet och är en väl integrerad bostads- och 
arbetsmarknad. Både Habo kommun och Jönköpings kommun planlägger 
och bygger nya bostadsområden och verksamhetsområden som ytterligare 
kommer att förstärka detta stråk, se bifogad kartbilaga. I kommunernas 
olika översiktliga planer redovisas denna utveckling på ett tydligt sätt. 
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Habo växer, både i den norra och södra delen, med verksamheter, 
industrier, bostäder, affärer, skolor, förskolor och i Jönköping pågår en 
utbyggnad av Hedenstorp med många nya arbetstillfällen samt bostäder 
och annan utveckling i de västra och nordvästra delarna. 

Mellan dessa områden går väg 26/47 som sedan går över till länsväg 195 
samt Kortebovägen. Dessa vägsträckor kommer att bli mer och mer 
trafikerade av människor som väljer att bo i Jönköping/Bankeryd och 
arbeta i Habo och tvärtom. Totalt antal arbetspendlare mellan Habo och 
Jönköping i detta stråk var år 2020 4 253 stycken, varav 3 105 pendlar från 
Habo till Jönköping och 1 148 i motsatt riktning. 

Eftersom järnvägen inte alltid är ett alternativ för pendling för att nå sin 
målpunkt, kommer vägsträckorna att bli än mer belastade. Det innebär 
undermålig framkomlighet för alla transportslag på väginfrastrukturen, och 
specifikt för bussen som då inte bedöms vara ett attraktivt alternativ 
eftersom även den fastnar i de köer som bildas. Sämre framkomlighet 
försvårar även för räddningsfordon att ta sig fram. 

Det starka stråket mellan Habo och Jönköping via Bankeryd kommer att 
förstärkas mer och mer. För att klara både dagens nuvarande situation och 
framtida utveckling behöver flera olika åtgärder genomföras för att 
optimera både kollektivtrafiken och biltrafiken. Det ska finnas möjlighet 
till att resa på ett säkert, snabbt och tillförlitligt sätt oavsett om man väljer 
cykel, kollektivtrafik eller bil. 

Habo kommun kan konstatera att det i dokumentet Utbyggnadsstrategi 200 
000 invånare under rubriken Mellankommunala frågor beskrivs att 
bostads- och verksamhetsetableringar på båda sidor om kommungränsen 
påverkar båda kommunerna. Och vidare står det i strategin att frågor som 
berör angränsande kommuner ska samarbete och dialog eftersträvas för att 
gemensamt kunna sträva mot en hållbar utveckling. 

Under rubriken Kommunikationer står det att en förutsättning för att en 
stark arbets- och bostadsmarknad ska kunna upprätthållas inom regionen är 
att de lokala och regionala resmöjligheterna är väl utvecklade. Det står 
även att Jönköpings kommun samarbetar med Trafikverket så att 
trafikutvecklingen på järnvägar, E4, riksvägar och länsvägar sker på ett 
hållbart sätt. 

Habo kommun delar Jönköpings kommuns ställningstagande att samarbete 
mellan kommunerna är viktigt när det gäller arbets- och bostadsmarknad 
samt infrastruktur och kommunikation, för att få fram en helhetsbild över 
våra kommuners utveckling och dess påverkan på bland annat 
infrastrukturen. Habo kommun ser ett tydligt behov av att utveckla 
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samarbetet inom dessa frågor och är positiva till att starta upp och delta i 
detta, tillsammans med andra berörda aktörer såsom Trafikverket, Region 
Jönköpings län samt Jönköpings länstrafik. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att översända 
yttrandet till Jönköpings kommun samt att särskilt trycka på att det är 
positivt att Jönköpings kommun har tagit fram dokumentet som ger en 
helhetsbild över tänkt utbyggnad av den centrala tätorten. Samarbete 
mellan kommunerna tillsammans med berörda myndigheter i 
mellankommunala frågor är särskilt viktigt och en förutsättning framåt för 
att skapa en hållbar regional utveckling (KSAU 2022-05-17 § 47). 

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

_____ 

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun  
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§ 65 Svar på förslag till ny renhållningsordning 2023-
2026 
Diarienummer KS21/306 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag till ny renhållningsordning 
med avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter samt översänder yttrandet 
från miljö- och hållbarhetsstrategen och miljöingenjören till June Avfall 
och Miljö AB. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska alla kommuner ha en 
renhållningsordning. Renhållningsordningen ska innehålla avfallsplan och 
kommunala föreskrifter om hantering av avfall (så kallade lokala 
avfallsföreskrifter). Avfallsplan 2018-2022 är snart slutförd och en ny 
avfallsplan behövs för den kommande perioden. Även de lokala 
avfallsföreskrifterna behöver ses över och revideras. 

June Avfall & Miljö AB har därför tagit fram ett förslag till ny 
renhållningsordning. Habo kommun har medverkat till förslaget till ny 
renhållningsordning genom en referensgrupp med representanter från 
kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
miljöförvaltningen. 

Förslaget är översänt på remiss till kommunen för synpunkter. Förutom 
kommunstyrelsen så har även miljönämnden yttrat sig, främst angående 
föreskrifterna. 

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar alla dimensioner av 
hållbar utveckling och bygger på Agenda 2030 med de globala 
hållbarhetsmålen, nationella och regionala miljömål sam lokala mål. Det 
strategiska hållbarhetsarbetet utgår från kommunens övergripande vision 
“Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”. Avfallsplanen 
utgör en viktig del i det strategiska hållbarhetsarbetet. 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv och miljöingenjör Therese 
Mattisson har skrivit ett förslag till yttrande och föreslår att 
kommunstyrelsen ställer sig positiv till förslag till ny renhållningsordning 
med avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Effektmålen är rimliga och 
mätbara med tydliga mätmetoder. Habo kommun förespråkar att 
åtgärdsplan tas fram, uppdateras och följs upp vartannat år. I övrigt 
framförs ett antal mer specifika synpunkter som rör tydligare definitioner 
och bättre klarspråk. 
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Även arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till 
förslag till ny renhållningsordning med avfallsplan och lokala 
avfallsföreskrifter samt översänder yttrandet från miljö- och 
hållbarhetsstrategen och miljöingenjören till June Avfall och Miljö AB 
(KSAU 2022-05-17 § 47). 

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

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall och Miljö AB  
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§ 66 Ansvarig nämnd gällande tillsyn av handel med 
tobaksfria nikotinprodukter 
Diarienummer KS22/148 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
socialnämnden till ansvarig nämnd för tillsyn enligt lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt att det förs in i socialnämndens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
I proposition 2021/22:200 lämnar regeringen förslag till en ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller bestämmelser om 
produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av 
tobaksfria nikotinprodukter och syftar till att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förenade med bruk av sådana produkter. Förslagen har 
utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har 
utvecklats. De nya reglerna föreslås huvudsakligen träda i kraft den 1 
augusti 2022. 

Lagstiftningen innebär bland annat att försäljare måste anmäla till 
kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter samt bifoga ett 
egenkontrollprogram som kommunen ska godkänna. Det föreslås även 18-
års åldersgräns för att få köpa produkterna. Kommunen och polisen är 
ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. Kommunen behöver därför 
utse en ansvarig nämnd för att ta emot anmälningar och 
egenkontrollprogram från de som avser att sälja tobaksfria 
nikotinprodukter samt utöva tillsyn över försäljningen av dessa produkter. 

Socialnämnden ansvarar för beslut och tillsyn av serveringstillstånd enligt 
alkohollagen samt för beslut och tillsyn av försäljningstillstånd enligt lag 
om tobak och liknande produkter. Socialnämnden ansvarar även för tillsyn 
av detaljhandel med folköl och receptfria läkemedel. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter tas omhand av socialnämnden och förs in i 
socialnämndens reglemente. 

_____  
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§ 67 Ansökan från strategisk samverkansgrupp om 
medel för att kunna genomföra gratis 
sommarlovsaktiviteter 
Diarienummer KS22/153 

Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 120 000 kronor till fritids- och 
kulturförvaltningen för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter under 2022, under förutsättning att de statliga medel 
som tidigare erhållits från socialstyrelsen inte betalas ut.  

Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetram. 

Beskrivning av ärendet 
Under 2021 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. Medlen behövde 
dock inte utnyttjas då Socialstyrelsen tillsköt medel för kommunerna i 
samma storleksordning. Indikationer från Socialstyrelsen är att medel inte 
kommer utlysas för 2022 till gratis sommarlovsaktiviteter. 

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. Fritids- och kulturförvaltningen har haft 
samarbeten med cirka 10 föreningar och hoppas inför 2022 att det blir fler. 

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. 

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. Förutom sommarlovskortet 
genomförs aktiviteter och upplevelser i fritidsgårdens regi inom deras egen 
budget. 

Den strategiska samverkansgruppen (SSG) anser att sommarlovskortets 
aktiviteter är mycket viktiga då man erbjuder dem gratis till alla barn och 
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unga i Habo kommun och alla kan ta del av dem oavsett ekonomiska 
förutsättningar. 

I den situation som råder, i pandemins effekter, är det extra viktigt att 
samarbeta med kommunens lokala föreningsutbud och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter. 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. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar 120 000 kronor till 
fritid- och kulturförvaltningen, för att kunna genomföra och erbjuda gratis 
sommarlovsaktiviteter, med sommarlovskortet till barn och unga 6-16 år, 
under 2022. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budget (KSAU 
2022-05-17 § 52). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L), Gunnar Pettersson (S), Hans Jarstig (KD), Olle Moln 
Teike (SD) och Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Strategisk samverkansgrupp 
Ekonomienheten  
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§ 68 Svar på motion om boende för nyanlända 
Diarienummer KS22/7 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Habodemokraterna har genom Morgan Malmborg (HD) lämnat in motion 
”Placera nyanlända i begagnade husvagnar” till kommunfullmäktige. 
Habodemokraterna yrkar att Habo kommun arbetar för att inte ta emot 
några nyanlända och att Habo kommun köper in begagnade husvagnar till 
nyanlända samt ensamkommande. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande svar. 

Mottagande av nyanlända  

Det är länsstyrelsen som beslutar om fördelningen av antalet nyanlända 
mellan kommunerna i länet. Hur många nyanlända personer varje kommun 
ska ta emot efter anvisning beror på: 
• kommunens storlek 
• arbetsmarknadsläge 
• det sammantagna mottagandet av nyanlända personer och 
ensamkommande barn 
• hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen. 
Habo kommun ska år 2022 ta emot 18 nyanlända för bosättning. 

Bostäder för nyanlända  

Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning är en lag 
som styr hur många nyanlända som kommunerna i Sverige ska ta emot och 
ordna bostäder för. Syftet är att nyanlända snabbt ska få någonstans att bo 
för att påbörja sin etablering på arbetsmarknaden och i samhället. 
Kommunerna ska utifrån sitt ansvar för bostadsförsörjningen planera och 
skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska leva i goda bostäder. 
Ensamkommande barn och unga ska placeras i hem för vård eller boende, 
stödboende eller familjehem i den kommun som migrationsverket anvisat 
dem till. 

Ett enhälligt kommunfullmäktige antog den 25 mars 2021 (§ 27) riktlinjer 
för bostadsförsörjning 2021-2024. I dokumentet står följande: ”För att 
nyanlända ska integreras och bli självförsörjande behöver kommunen 
kunna anvisa de nyanlända till lägenheter med god ändamålsenlig standard 
samt låg boendekostnad. Kan kommunen anvisa den nyanlände en bostad 
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med lägre boendekostnad underlättas individens möjlighet att bli 
självständig. Det finns annars en risk att nyanlända blir långvarigt 
beroende av ekonomiskt bistånd, vilket förhindrar självständighet.” 

Boende för vuxna och familjer  

En bostad är ett hus, en lägenhet, rum eller annat utrymme att bo i. 
Husvagnar kan användas som bostäder för vuxna och familjer men kan inte 
jämställas med lägenheter med god ändamålsenlig standard. 

Boende för ensamkommande barn och unga  

Hem för vård eller boende, stödboende och familjehem kan inte bedrivas i 
husvagnar. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
(SN 2022-04-06 § 22) vilket även arbetsutskottet föreslår (KSAU  
2022-05-17 § 53). 

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

_____  
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§ 69 Årsredovisning och revisionsberättelse 2021 för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Diarienummer KS22/122 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 
verksamhetsåret 2021. 

Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk 
organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd 
som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en 
beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli. Målgruppen 
för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 
år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 
offentlig försörjning. Prioriterade målgrupper är unga vuxna (18-29 år) 
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 
samordnad rehabilitering.  

Årsredovisning med bokslut 2021 har tillsammans med revisionsberättelse 
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. 

_____  
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§ 70 Förslag till budget för kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 2023 
Diarienummer KS22/136 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget år 2023 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av 
länets alla kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt 
länets kommuner inom områdena Film och Media, AV-utrustning och 
elektronik samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik 
(information, kommunikation, teknik). 

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2023. 
Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget år 2023 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
(KSAU 2022-05-17 § 55). 

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

_____  
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§ 71 Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunen: 

1. Miljödepartementet: svar på skrivelse om Vätterns värde som 
dricksvattentäkt 
 

2. Migrationsverket: nytt fördelningstal till Habo kommun 

_____  
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§ 72 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

Protokoll från arbetsutskottet   2022-05-02 

Protokoll från arbetsutskottet   2022-05-17 

Tillförordnad teknisk chef sommaren   2022 Nr 41 

Tillförordnad socialchef sommaren   2022 Nr 42 

Tillförordnad skolchef sommaren   2022 Nr 43 

Upplåtelse av allmän mark för valaffischering  Nr 44 

Tillförordnad kommundirektör sommaren 2022  Nr 45 

_____ 
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