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Plats och tid Höger kammarsal, Habo kommunhus 
Onsdagen den 8 februari 2023 klockan 17.00–18.25 

Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Andreas Skiöld (M) 
Marcus Robertsson (M) ersätter Hans Jarstig 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
Karl-Fredrik Anner (S) 
Petra Mattlin (S) 
Lena Danås (V) 
Mikael Zander (SD) ersätter Olle Moln Teike 

Övriga närvarande Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Johan Bokinge, ekonomichef, § 29 
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, § 29-31 
Svante Modén, teknisk chef, § 29-31 
Anders Andersson (S) 
Maria Arwidson (MP) 
Johakim Knutsson (SD) från kl. 17.05 
Morgan Malmborg (HD), insynsplats 

Paragrafer 29–36 

Utses att justera Henrik Sporrong Esbjörnsson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-02-08 

Datum då anslaget publiceras  
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Justeras Expedierats 

 

§ 29 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS23/72 

Ekonomichef Johan Bokinge informerar om bokslutet. Resultatet för år 
2022 blir 86 miljoner kronor. Skatteintäkterna överstiger budget med 24 
miljoner kronor.  

Samtliga nämnder redovisar ett överskott.   

Samtliga av fullmäktiges fyra finansiella mål om god ekonomisk 
hushållning har uppnåtts år 2022. 

Befolkningsprognosen skrivs ned för de närmaste åren jämfört med 
tidigare prognoser. Det är stora förändringar i prognosen vilket påverkar 
intäktssidan.  

En av utmaningarna de närmaste åren är en hög investeringsnivå i 
kombination med en sjunkande befolkningstillväxt. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 30 Rapportering från fokusområde Bostäder för hela 
livet 
 
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef, informerar om arbetet inom 
ramen för fokusområde Bostäder för hela livet. Syftet med fokusområdet är 
att skapa en större variation i bostadsbeståndet och skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av bostadsförsörjningen i kommunen. Målet är att ta 
fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning och utifrån detta ta fram mål, 
åtgärder och aktiviteter. 

Kommunfullmäktige antog program för bostadsförsörjning i mars 2021 
och handlingsplanen för programmet innehåller ett flertal aktiviteter och 
projekt för att nå ett ökat bostadsbyggande och en ökad variation i 
bostadsutbudet.  

Exempel på aktiviteter för ett ökat bostadsbyggande är tomtsläpp, 
markanvisning, ta fram en markstrategi samt prioritering av detaljplaner.  

Exempel på aktiviteter för en ökad variation i bostadsutbudet är att bygga 
flerbostadshus, styra variationen i detaljplanearbetet samt en differentierad 
prissättning av tomtmark, beroende på upplåtelseform och hustyp. 

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  

_____  
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§ 31 Framtagande av blågrönplan 
Diarienummer KS23/86 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
blågrönplan enligt framtaget projektdirektiv, med vissa redaktionella 
ändringar. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun har en grönstrukturplan för Habo tätort sedan 
2008. Kommunen har identifierat ett behov av att uppdatera och utreda på 
en mer kommunövergripande nivå där både den blå och gröna strukturen 
ingår, så kallad blågrönplan.  

Kommunens översiktsplan pekar på en övergripande nivå ut gröna och blå 
stråk med avsikten att de ska bevaras eller utvecklas för att kunna knyta 
ihop ekosystemtjänster, reglera värme/kyla, infiltrera nederbörd men även 
för att skapa trevliga bostadsområden med närhet till natur. Blågrönplanen 
fördjupar informationen, vilken typ av gröna ytor, t.ex. skog för friluftsliv 
eller parkområde. Planen ska vara vägledande i planering och utvecklingen 
av kommunens blå och gröna struktur. 

Tekniska förvaltningen har sökt och beviljats ett bidrag för lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) om 351 000 kronor. Blågrönplanen ska tas 
fram genom ett förvaltningsövergripande arbete och ska vara väl politiskt 
förankrad. Genom att kommunstyrelsen formellt ger tekniska förvaltningen 
i uppdrag att ta fram en blågrönplan ges en inledande politisk förankring. 

Under sammanträdet framför ordföranden ett antal synpunkter som rör 
redaktionella ändringar i projektdirektivet, bland annat för att förtydliga 
återrapporteringen från styrgruppen till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag med 
vissa redaktionella ändringar i projektdirektivet, vilket också Henrik 
Sporrong Esbjörnsson (M) gör. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 32 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2023 
Diarienummer KS22/349 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2023. 

Beskrivning av ärendet 
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 internkontrollplanen för 2023 har två nya rutiner med kontrollmoment 
lagts till. Det ena rör tvister och det andra kyla för serverrum. 
Kontrollmomentet gällande programlicenser IT har ändrats från kontroll av 
förvaltningarnas system till kommunövergripande system. 

_____  
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§ 33 Internkontrollplaner 2023, övriga nämnder 
Diarienummer KS22/349 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner de nya internkontrollplanerna för 2023 för 
barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, fritids- och 
kulturnämnden, miljönämnden och socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar för att det finns en god intern 
kontroll hos kommunens nämnder. 

Vid dagens sammanträde redovisas respektive nämnds internkontrollplan 
för 2023. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 34 Ansökan om arrangemangsstöd till Habocupen 
2023 
Diarienummer KS22/385 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till evenemanget med 50 000 kronor. 
Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att låta Habo IF nyttja skolornas lokaler 
hyresfritt under den aktuella helgen, under förutsättning att de återlämnas i 
samma skick som innan. 

Beskrivning av ärendet 
Habo IF anordnar sedan flera år tillbaka en fotbollscup för pojkar och 
flickor i åldern 10-13 år. Habo IF har skrivit till kommunen med önskemål 
om ett samarbete och har äskat 75 000 kronor i arrangemangsstöd för 2023 
års fotbollscup samt att fritt få använda kommunens skolor för 
övernattande lag. 

Arrangemangsstödet skulle i första hand användas till marknadsföring, 
informationsmaterial och andra insatser för att säkerställa att cupen blir 
fulltecknad, men också till att utveckla cupen som event med fler 
aktiviteter för publik. Habo IF menar att fotbollscupen bidrar till att 
marknadsföra kommunen men också Habo som destination. Under årets 
cup vill Habo IF arbeta ännu närmare handeln i Habo för att öka deras 
synlighet under cupens två dagar.  

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Anders Rickman (L), Andreas Skiöld (M), Mikael 
Zander (SD) samt Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo IF 
Ekonomienheten  
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§ 35 Anmälningsärenden 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger anmälningsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

1. Yttrande till Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2022-
12-15. 

_____  
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§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

Protokoll från arbetsutskottet 2023-01-24 

Yttrande till förvaltningsrätten   Nr 1 
Avslag på begäran om allmän handling   Nr 2 
Bidrag för bredbandsanslutning med fiber  Nr 3-4 
Avslag på begäran om allmän handling   Nr 5 
Bidrag för bostadsanpassning   Nr 6-8 

_____ 
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