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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.
_____

Justeras

Expedierats
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2021-03-24

Dnr

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Utökad borgensförbindelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökning av de helägda
bolagens borgensram med 70 710 000 kr till 601 000 000 kr för år 2021.
Borgensåtagandet per bolag föreslås bli 138 000 000 kr för Habo Energi AB,
103 000 000 kr för Habo Kraft AB och 360 000 000 kr 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. I tabellen nedan redovisas uppgifter om
storleken på borgensramen per 1 mars 2021, utnyttjad ram per den 1 mars 2021, äskandet
och förslag till nytt borgensåtagande för år 2021. Förslaget till ny borgensram har avrundats.
Bolag

Borgen 2021-03-01 Skuld 2021-03-01

Utökning

Ny äskad borgen

Ny borgen

Habo Energi AB

118 428 000

107 500 000

20 000 000

138 428 000

138 000 000

Habo Kraft AB

82 412 000

42 000 000

20 000 000

103 000 000

103 000 000

Habo Bostäder AB

329 450 000

317 400 000

30 000 000

359 450 000

360 000 000

Summa

530 290 000

466 900 000

70 000 000

600 878 000

601 000 000

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 mnkr. Den ovan begärda utökningen om 70 mnkr förändrar inte
prognosen om det totala borgensbehovet år 2025. I tabellen nedan beskrivs borgen och
låneskuld i mnkr för perioden 2017 till 2025.
2017-12-31
2018-12-31
2019-12-31
2020-12-31
Bolag
Borgen Lån Borgen Lån Borgen Lån Borgen Lån
HEAB
88
83
88
83
118
88
118
108
HKAB
22
10
22
10
82
22
82
42
HBAB
257
251
287
284
329
317
329
317
Summa
368
344
398
377
530
427
530
467

2021-12-31
2025-12-31
Borgen* Lån** Borgen*** Lån**
138
138
143
143
103
103
112
112
360
360
550
550
601
601
805
805

*Enligt begäran
** Enligt prognos
***Enligt uppgift i beslut kf 2019-12-19 § 143

I bilaga till tjänsteskrivelsen finns en mer detaljerad beskrivning av respektive bolags
motiv till det ökade borgensbehovet.

Johan Bokinge
Biträdande kommundirektör/ekonomichef
POSTADRESS
Box 212
566 24 HABO

BESÖKSADRESS
Jönköpingsvägen 19

INTERNETADRESS TELEFON
www.habokommun.se 036-442 80 00(vx)

TELEFAX
036-442 81 60 (vx)

E-POST
info@habokommun.se
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Till kommunstyrelsen

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Energi AB

Habo växer med bland annat bostadsbebyggelse på Kärnekulla och utbyggnad av Tumbäcks
industriområde vilket medför utbyggnad av fjärrvärme- och fibernät.
Samtidigt bygger vi ut ett fibernät på landsbygden när de sista delarna av elnätet markförläggs.
Under 2020 beviljades Habo Energi bidrag för utbyggnad av fibernät i kommunens sydvästra del.
Projektet finansieras till 60 % av bidrag.
Habo Energi begär härmed en utökad kommunal borgensram med 20 Mkr till totalt 138 428 tkr.

Habo den 1 mars 2021

Bengt Fransson
VD
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Till kommunstyrelsen

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Kraft AB

Habo Kraft AB har tagit fram en investeringsplan för perioden 2019 - 2025.
De planerade investeringarna syftar till att säkra elleveransen till alla kunder i ett växande Habo.
Väsentliga delar är effektökning i transformatorstationer och centralt ledningsnät samt
markförläggning av kvarvarande luftledningar på landsbygden. I slutet av perioden kommer ett
utbyte av alla elmätare.
Total investering under perioden är beräknad till 183 Mkr.
Investeringen finansieras till ca 50 % genom nyupplåning. För att klara detta behöver nuvarande
borgensram utökas med totalt 90 Mkr.
Upplåning kommer att ske i den takt investeringar genomförs. Befintlig borgensram är 82 412 tkr.
För att klara årets investeringar krävs upplåning av ytterligare 20 Mkr.

Habo Kraft AB begär härmed en utökad borgensram med 20 Mkr till totalt 103 Mkr.

Habo den 2 mars 2021

Bengt Fransson
VD
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Till kommunstyrelsen

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Bostäder AB

Habo Bostäder planerar byggnation inom kvarteret Liljekonvaljen med en total investering om ca
45 Mkr inklusive moms. Projektet finansieras delvis genom bidrag och med egna medel.
För att klara kommande utbetalningar behöver nuvarande borgensram utökas med 30 Mkr.
Habo Bostäder AB begär härmed en utökad borgensram med 30 Mkr till totalt 359 450 tkr.

Habo den 2 mars 2021

Bengt Fransson
VD
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§ 51 VA-plan - vision och strategi 2030
Diarienummer KS21/103

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till VAplan – 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.

Justeras

Expedierats
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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 VAplan gäller fram till 2030.
_____

Justeras

Expedierats
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VA - P L A N V I S I O N O C H S T R AT E G I 2 0 3 0

Ordlista
Abonnent är fastighetsägare vars fastighet är ansluten till det kommunala
(allmänna) vatten- och avloppsnätet.
Avloppsvatten är samlingsnamn för bortledande av spillvatten, bortledande
av dagvatten och dränvatten från ett område med samlad bebyggelse.
Bräddning är utsläpp av orenat avloppsvatten orsakat av att ledningsnätet är
överbelastat och vattenmängden är större än vad nätet klarar av.
Dagvatten är ytligt avrinnande vatten, till exempel regn, smältvatten och
framträngande grundvatten.
Dricksvatten är allt vatten som är avsett för dryck, matlagning eller beredning
av livsmedel både i hushåll och i kommersiella verksamheter, såsom tillverkare,
serveringsställen etc.
Dränering är en anläggning vars syfte är att leda bort vatten under mark.
Dräneringsvatten är vatten som passerat marklager och avleds genom
dräneringsledningar
Enskild vatten- och avloppsanläggning är en anläggning eller annan anordning för vatten och avlopp som kommunen inte äger. Enskilda anläggningar
kan finnas för ett hushåll, för flera hushåll tillsammans eller för samfälligheter
och föreningar.
God ekologisk ytvattenstatus ger en bedömning av status för växt och
djurarter jämfört med ett referensförhållande. Orsaken till att förekomster i
sjöar och vattendrag inte uppnår god status skiljer sig åt.
God kemisk ytvattenstatus bestäms genom att mäta halterna av miljögifter
eller föroreningar. Värdena jämförs mot gränsvärden som inte får överskridas
om status ska bedömas som god.
Gemensamhetsanläggning är VA-anläggning som är gemensam för flera
fastigheter. Fastighetsägare som ingår i en sådan samfällighet har rätt att nyttja
anläggningen men även skyldighet att bidra till kostnaderna för anläggningens
drift och underhåll.
Huvudman är den som äger en allmän vatten- och avloppsanläggning.
Kommunstyrelsen i Habo kommun är huvudman för den allmänna vattenoch avloppsanläggningen.
Hög skyddsnivå kan ställas på enskilda avloppsanläggningar med avseende
på näringsämnen och dricksvattenkvalitet.
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Nödvatten behandlar hur, vilken volym och vart vatten ska distribueras samt
hur prioritering av verksamhet ska ge vid större dricksvattenstörningar. Det är
enligt lagen (2006:402) om allmänna vattentjänster VA-huvudmannens uppgift
att vid kris leverera tjänligt dricksvatten till VA-abonnenterna.
Miljökvalitetsnorm för vatten är en bestämmelse som omfattar ytvatten
(sjöar, vattendrag och kustvatten) och grundvatten. Miljökvalitetsnorm för
vatten beskriver den kvalitet en så kallad vattenförekomst ska ha nått vid en
viss tidpunkt, huvudregeln är att alla vattenförekomster ska uppnå god status.
Ovidkommande vatten är vatten som inte kräver rening och onödigt belastar
reningsverkens kapacitet.
Spillvatten är vatten från hushåll och industri som kräver rening. Med
spillvatten avses allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska avledas till
spillvattenledning.
Reservvatten är dricksvatten som distribueras via det ordinarie ledningsnätet
men från annan produktionsanläggning än ordinarie.
Reservvattentäkt är vattentäkt som kan användas när problem uppstår med
ordinarie vattentäkt.
Tillskottsvatten är det vatten som utöver spillvatten finns i spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten,
samt vatten som läcker in från marken om ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall flera gånger
större än mängden spillvatten.
VA är ett samlingsnamn för vatten och avlopp.
Vatten- och avloppsanläggning är en anordning för att försörja en fastighet
eller bebyggelse med vatten eller avlopp. I begreppet vatten- och avloppsanläggning ingår både ledningar och pumpar för transport av vatten och avlopp,
samt anordningar för produktion av dricksvatten och rening av avloppsvatten.
VA-planområden är det område inom vilket vattenförsörjning och
avloppshantering (spillvatten och dagvatten) har ordnats eller ska ordnas
genom en allmän VA-anläggning. Habo kommun delar in bebyggelsen i fyra
olika VA-planområden; område med enskilt VA, bevakningsområde, utredningsområde och utbyggnadsområde. Med områden med enskilt VA avses
områden som bedöms ha kvar enskilda VA-lösningar. Med bevakningsområde
avses områden som idag har ett fungerande VA-försörjningsområde men som
bedöms kunna få ändrade förutsättningar som exempelvis vid fler bostäder.
Utredningsområden är områden med behov av en förändrad VA-försörjning
där behovet behöver utredas och utbyggnadsområde är områden med behov
av allmän VA-försörjning.
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Vattenskyddsföreskrifter är föreskrifter om hur vattentäkter ska skyddas för
att över tid kunna användas som vattentäkt.
Vattentjänster är en sammanfattande benämning på olika tjänster för vattenförsörjning och avlopp. När sådana tjänster tillhandahålls genom en allmän
VA-anläggning är de allmänna vattentjänster. Bara kommunala anläggningar
kan enligt vattentjänstlagen vara allmänna VA-anläggningar.
Verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning eller
avloppshantering har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning. Kommunen ska fastställas verksamhetsområdet med dess gränser.
Åtgärdsprogrammet är en del i Sveriges arbete för att uppnå EU:s vattendirektiv. Målet är god vattenkvalitet och ekologisk status i sjöar, vattendrag,
grundvatten och hav. Detta mäts genom så kallade miljökvalitetsnormer.
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Inledning
Det här dokumentet presenterar strategisk VA-planering för vattenförsörjning och
avloppshantering i Habo kommun. Dokumentet kallas VA-plan vision och strategi 2030
och här anges hur Habo kommun ska agera på bästa sätt givet de förutsättningar som
finns i kommunen.
Syftet är att uppnå målet om en vattenförsörjning
och avloppshantering 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 ställningstaganden som finns i
VA-plan vision och Strategi 2030.
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.

Vattendirektivet som styr Sveriges vattenförvaltning.
Även de regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen
är relevanta i de delar som berör vattenförsörjning
och avloppshantering.
VA-plan vision och strategi 2030 är ett politiskt
beslutat dokument som är fastställt 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.
VA-plan vision och strategi gäller fram till 2030.

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 utgångspunkt i
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Strategiskt hållbarbarhetsarbete
och strategi för vattenförsörjning och avloppshantering
Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar
det miljömässiga, det sociala och det ekonomiska
perspektivet på hållbar utveckling. Det strategiska
arbetet bygger på Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen och
våra lokala miljömål. Vi utgår från Habo kommuns
övergripande vision “Habo kommun - den hållbara
kommunen för hela livet”.

Agenda 2030 och globala
hållbarhetsmålen
Agenda 2030 är en internationell överenskommelse
för hållbar utveckling. De 17 globala hållbarhetsmålen
kopplade till Agenda 2030 innebär att vi ska minska
fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt minska
negativ klimatpåverkan. Utgångspunkten är att
det finns många olika sätt att nå målen och att alla
behöver bidra på alla nivåer i samhället.
Genom strategin för vattenförsörjning och avloppshantering finns en koppling till fem av de 17 globala
hållbarhetsmålen. Utifrån Agenda 2030 ligger dessa
mål till grund för vår strategi för vattenförsörjning
och avloppshantering.

Koppling till många miljömål på olika
nivåer
Förutom kopplingar till de globala hållbarhetsmålen
har strategin för vattenförsörjning och avloppshantering även kopplingar till många miljömål på både
nationell och lokal nivå.
De nationella miljömålen beskriver hur tillståndet i
vår natur- och kulturmiljö måste vara för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Det handlar
t.ex. om att bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och att trygga en god hushållning av
naturresurser. De nationella mål som är relevanta för
8

strategin för vattenförsörjning och avloppshantering
är grundvatten av god kvalitet, ingen övergödning,
levande sjöar och vattendrag och god bebyggd miljö.
Levande sjöar och vattendrag

Ingen övergödning

Grundvatten av god kvalitet

God bebyggd miljö

Habo kommuns vision, fokusområden i miljöprogrammet och de lokala miljömålen siktar på att vi
ska vara den hållbara kommunen för hela livet. Det
innebär att vi ska hushålla med de resurser vi fått och
använda dem på bästa sätt. Vi ska ta ansvar för och ta
väl hand om vår miljö, ekonomi och andra resurser på
ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag
– och skapa goda möjligheter för kommande generationer. Vi behöver effektivisera vår resursanvändning
och utgår från planetära resurser vi har och verka för
att inte överskrida dessa. Vi arbetar för att vara den
klimatsmarta kommunen och för ett hållbart nyttjande
av natur, vatten och mark.
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Klimateffekter, klimatanpassning och
klimatförändringar
Klimatförändringar, ökade miljökrav och en åldrad
infrastruktur innebär ökade krav på kommunernas
vatten- och avloppsverksamhet. En väl genomförd
VA-planering ger en beredskap och gör kommunen
betydligt bättre rustad för att möta utmaningarna på
VA-området och möjlighet att påverka utvecklingen i
positiv riktning.
Klimatanpassning handlar om att förebygga den
klimatförändring vi inte kan motverka, det vill säga
att lindra de skador som kan uppkomma på grund av
förändringar i klimatet. VA-plan vision och strategin
2030 utgår från målsättningarna och de sju prioriterade klimateffekterna i den nationella klimatanpassningsstrategin. Att klimatanpassa VA-planen handlar
om att vi beskriver och resonerar kring följande fyra
nyckelord:
•

Varmare

•

Torrare

•

Blötare

•

Ras och skred

Habo kommun påverkas av klimatförändringar
både idag och i framtiden och därför tar kommunen
fram en strategisk planering som tar höjd för dessa
förändringar. Det underlag som kommunen utgår
från vad det gäller klimatets utveckling i framtiden är
SMHI:s länsmodeller. Modellerna är beräknade mellan
åren 2021-2050 samt åren 2069-2098. Scenarierna har
jämförts med statistik från en referensperiod under
åren 1961-1990. Kommunen har utgått från scenariot
med störst påverkan, vilket är scenariot där växthusgaserna fortsätter att öka. Om man inte arbetar utifrån
det scenariot finns risken att det blir dyrare, eftersom
det är troligt att skador uppkommer som kräver
anpassningar och aktiva åtgärder.

Konsekvensen av klimatförändringar förväntas
påverka Habo kommun på många olika sätt. Förhöjda
temperaturer och torrare klimat kommer att bidra
till ökad risk för gräs- och skogsbränder, förlängd
vegetationsperiod, minskad grundvattenbildning,
ökad risk för tillväxt av mikroorganismer i ledningar
och grundvattenmagasin, försämrad vattenkvalitet
och ökad risk att enskilda brunnar sinar. Den förhöjda
temperaturen kommer även att bidra till att stora
mängder vatten avdunstar.
Den ökade mängden nederbörd kommer främst ske
på vintern, vilket gör att det blir ett blötare klimat
med ökad risk för ras och skred och översvämningar
när marken är mättad. Under vår och sommar gör
den förhöjda temperaturen och vegetationen att det
blir ett torrare klimat, där framför allt marken kan bli
mycket torr. När det kommer kraftigare skyfall under
sommaren kommer den torra marken inte kunna ta
upp vattnet som kommer och det rinner på markytan,
istället för att infiltreras i marken och därmed fylla på
grundvattnet.
Mot denna bakgrund klimatanpassar kommunen
VA-plan vision och strategin 2030 för vattenförsörjning och avloppshantering samt delplaner inom
vattenförsörjning och avloppshantering.

9
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Ansvar
Ansvaret för vattenförsörjning och avloppshantering
fördelar sig mellan olika aktörer inom kommunen.
Kommunstyrelsen är huvudman för vatten och
avlopp och tekniska förvaltningen ansvarar därmed
för den kommunala anläggningen och organisationen
för denna.
Miljöförvaltningen har det kommunala ansvaret för
tillsyn och prövning över den enskilda försörjningen.
Plan- och exploateringsenheten har ansvar att
möjliggöra en hållbar utveckling av kommunens
fysiska miljö och strategisk samhällsplanering.

Bygglovsenheten ansvarar för den byggda miljön,
beviljar bygglov, ger förhandsbesked och fungerar
som tillstånds- och tillsynsmyndighet.
Räddningstjänsten ska planera och organisera så att
räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid
och genomföras på effektivt sätt.
Miljö- och hållbarhetsstrategen finns som ett stöd
för kommunens verksamheter. Strategen samordnar,
driver, omvärldsbevakar, utvecklar, följer upp och
synliggör det strategiska hållbarhetsarbetet inom
kommunen och bolagen.

Vision
Habo kommuns vision beskriver ett önskat läge 2030, där dricksvatten, avloppsvatten
och dagvatten är fungerande delar av ett långsiktigt hållbart klimatanpassat samhälle.
Hållbarhet kan definieras som ett förhållningssätt
som tillgodoser behoven för dagens generation utan
att äventyra behoven hos framtida generationer.
Anpassning kan sägas vara förmågan att stå emot eller
anpassa sig till en förändring. Inom all VA-planering
är dessa högst relevanta för att kunna möta framtiden.
Mot bakgrund av ovanstående formuleras följande
vision för vattenförsörjning och avloppshantering i
Habo kommun år 2030:

”

10

I Habo kommun ska invånare och framtida generationer ha tillgång
till rent och hälsosamt dricksvatten och hållbar avloppshantering med
låg miljöpåverkan, anpassat efter klimatförändringar
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Strategier
Fem övergripande strategierna och dess riktlinjer ska leda Habo kommuns arbete för
att nå Vision 2030 för vattenförsörjning och avloppshantering.
Detta innebär att kommunen ska nå sitt mål om en
vattenförsörjning och avloppshantering som är hållbar
i framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, ekonomiskt
och ekologiskt perspektiv.

11
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STRATEGI 1

Trygg allmän
dricksvattenförsörjning
Habo kommun ska trygga och skydda tillgången till rent och
friskt allmänt dricksvatten
Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och tillräcklig tillgång med god kvalitet utgör en
viktig förutsättning för ett fungerande samhälle. Samhälls- och befolkningsförändringar
innebär tillsammans med naturgivna förutsättningar och klimatförändringar påtagliga
utmaningar för dricksvattenförsörjningen. Som ett led med klimatanpassning ska
kommunen ha en långsiktig planering för dricksvattenförsörjningen.
1. Habo kommun ska vid allmän dricksvattenförsörjning kommunicera vilket ansvar anslutna
hushåll och verksamheter har. Genom information och rådgivning ökar ansvarsmedveten
vattenförbrukning.
2. Alla allmänna vattentäkter ska ha ett aktuellt
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter. Genom att bilda vattenskyddsområde får
kommunens grundvattentäkter bra skydd.
3. Alla allmänna vattentäkter ska ha ett tillstånd för
vattenuttag för att säkra uttag av vatten ur de
allmänna vattentäkterna i framtiden.
4. Habo kommun ska underhålla och förnya befintliga dricksvattenledningar och vattenanläggningar i
den takt som krävs för att bibehålla eller förbättra
dess funktion och driftsäkerhet.
5. Habo kommun ska ha en nödvattenplan för att på
kort tid kunna lösa tillgång till allmänt dricksvatten vid allvarlig störning.
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6. Vid utbyggnad av allmän dricksvattenförsörjning
ska alternativa tekniklösningar övervägas för
att uppnå största möjliga nytta i förhållande till
investeringskostnader.
7. Samverkan mellan kommuner i länet ska eftersträvas för att optimera användningen av resurser för
allmän dricksvattenförsörjning.
8. Effekter av framtida klimatförändringar ska
utredas i samband med åtgärder i allmänna
dricksvattenanläggningar. Åtgärderna ska genomföras kostnadseffektivt.
9. VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade
för att gynna långsiktig hållbarhet för allmän
dricksvattenförsörjning.
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STRATEGI 2

Hållbar allmän
avloppshantering
Habo kommun ska ha en långsiktig och hållbar allmän
avloppshantering som möter framtida klimatförändringar

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö och för hållbar
utveckling. Det har till uppgift att leda bort och behandla avloppsvatten på ett
effektivt, miljömässigt och hygieniskt sätt. För att optimera användningen av
kommunens avloppsanläggningar krävs systematiskt drift- och underhållsarbete. Ökad
kunskap om anläggningarnas status och förutsättningar stärker möjligheterna att
optimera användningen.
10. Habo kommun ska vid allmän avloppshantering
kommunicera vilket ansvar anslutna hushåll
och verksamheter har. Genom information
och rådgivning kan driftstörningar, utsläpp och
mängden oönskade ämnen minskas.
11. Habo kommun ska underhålla och förnya befintliga avloppsledningar och avloppsanläggningar i
den takt som krävs för att bibehålla eller förbättra
dess funktion och driftsäkerhet.
12. Ovidkommande vatten till allmänna avloppsanläggningar ska minska genom ett systematiskt
planerings- och underhållsarbete.
13. Habo kommun ska återföra näringsämnen i
avloppsvatten till kretsloppet om det kan ske utan
negativ påverkan på miljö och hälsa.
14. Habo kommun ska delta i åtgärdsarbetet för
att uppnå en god ekologisk och kemisk status i
kommunens vattenförekomster.
15. Habo kommun ska bedriva tillsyn och egenkontroll av avloppsreningsverk och avloppsledningsnät samt göra regelbunden riskbedömning med
tillhörande åtgärder för att förebygga och minska
oönskade utsläpp.
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16. Vid utbyggnad av allmänna avloppsanläggningar
ska alternativa tekniklösningar övervägas för
att uppnå största möjliga nytta i förhållande till
investeringskostnader.
17. Samverkan mellan kommunerna i länet ska
eftersträvas för att optimera användningen av
resurser för allmän avloppshantering.
18. Effekter för framtida klimatförändringar ska
utredas i samband med åtgärder i den allmänna
VA-anläggningen. Åtgärderna ska genomföras
kostnadseffektivt.
19. VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade för att gynna långsiktig hållbarhet för allmän
avloppshantering.
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STRATEGI 3

Anpassad dagvattenhantering
Habo kommun ska ha en långsiktig och hållbar
dagvattenhantering
För att möta klimatets förändrade nederbördsmönster med fler och intensivare
nederbördstillfällen krävs hållbara dagvattensystem som efterliknar naturliga processer.
Genom att ta hand om dagvattnet på rätt sätt kan det återanvändas istället för att
släppa ut oönskade ämnen i vattendrag och sjöar. Dagvattnet bör synliggöras och
integreras i den byggda allmänna miljön och bidra till att stärka kommunens gröna
och blåa struktur.
20. Habo kommun ska vid allmän dagvattenhantering
kommunicera vilket ansvar anslutna hushåll
och verksamheter har. Genom information
och rådgivning kan mängden oönskade ämnen
minskas och därmed ökad mängd dagvatten
återanvändas.
21. Vid framtagande av detaljplaner ska det vid behov
och där det är möjligt, säkerställas utrymme för
att hantera dagvatten. För att uppnå detta är
det viktigt att säkerställa dagvattnets roll tidigt i
planprocessen.
22. Vid beslut om förhandsbesked ska dagvattenhantering säkerställas så att översvämning eller annan
olägenhet för människors hälsa eller miljö inte
sker.
23. Dagvattenflöden ska fördröjas, reduceras och
regleras så att belastningen på ledningsnät och
recipienter begränsas.

grönområden, lekmiljöer, ekossystemtjänster och i
den byggda miljön.
27. Alla nya dagvattensystem ska dimensioneras enligt
Svenskt Vattens rekommendationer för vid aktuell
tidpunkt gällande publikation. Hänsyn ska tas till
recipient i samråd med berörd tillsynsmyndighet.
28. Habo kommun ska aktivt arbeta för att koppla
bort dag- och dräneringsvatten från allmänna
spillvattenledningar.
29. Vid utbyggnad av allmänna dagvattenanläggningar ska alternativa tekniklösningar övervägas för
att uppnå största möjliga nytta i förhållande till
investeringskostnader.
30. Samverkan mellan kommunerna i länet ska
eftersträvas för att optimera användningen av
resurser för dagvattenhantering.

24. Oönskade ämnen i dagvatten ska i möjligaste mån
avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt
redan vid föroreningskällan.

31. Effekter för framtida klimatförändringar ska
utredas i samband med åtgärder i den allmänna
VA-anläggningen. Åtgärderna ska genomföras
kostnadseffektivt.

25. Naturens sätt att omhänderta vatten genom
avdunstning, fördröjning och infiltration ska
eftersträvas vid hantering av dagvatten.

32. VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade
för att gynna långsiktig hållbarhet för allmän
dagvattenhantering.

26. Öppna dagvattenlösningar ska företrädesvis
väljas framför slutna och integreras i parker,
15
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STRATEGI 4

Utbyggnad av allmänna
vattentjänster
Habo kommun ska ha hållbar utbyggnad av allmänna
vattentjänster inom identifierade utbyggnadsområden

Behovet av en förändrad VA-struktur inom identifierade VA-områden varierar beroende
på exempelvis bebyggelsestruktur, miljö- och hälsoaspekter, kvalitet och tillgång på
dricksvatten samt påverkan på närliggande recipient. Dessa faktorer utgår från Lag
(2006:412) om allmänna vattentjänster 6 §.
33. Habo kommun ska kommunicera kring hur
kommunen hanterar utbyggnad av allmänna
vattentjänster, såväl inom sin egen organisation
som i kommunikation med kommunens invånare.
34. Utbyggnad av VA-områden ska ha en långsiktig
ekonomisk planering som innefattar nödvändiga
investeringar som bidrar till hållbar samhällsutveckling.
35. Vid utbyggnad av VA-områden ska alternativa
tekniklösningar övervägas för att uppnå största
möjliga nytta i förhållande till investeringskostnader.

36. Samverkan mellan kommunerna i länet ska
eftersträvas för att optimera användningen av
resurser för utbyggnad av allmänna vattentjänster.
37. Utbyggnad av VA-områden ska planeras med
hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda
vattennivåer, risk för ras och skred, ökad risk för
smitta samt andra faktorer som kan påverkas av
förändringar i klimatet.
38. VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade
för att gynna långsiktig hållbarhet för utbyggnad
av allmänna vattentjänster.
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STRATEGI 5

Hållbar enskild vattenförsörjning
och avloppshantering
Habo kommun ska ha en hållbar vattenförsörjning och
avloppshantering utanför allmänt verksamhetsområde
Enskilda avloppsanläggningar av dålig kvalitet innebär att betydande mängder
näringsämnen från avloppsvattnet når vattendrag och sjöar. Detta bidrar till
övergödning, igenväxning och algblomning. Dessutom riskerar vattentäkter att
förorenas.
39. Där vattenförsörjning och avloppshantering
ordnas via enskilda VA-anläggningar ska Habo
kommun kommunicera vad det enskilda ansvaret
innebär och vilka möjligheter som finns att ordna
vattenförsörjning och avloppshantering.
40. Genom tillsyn och prövning ska de enskilda
avloppens status vara känd för kommunen samt
ska kommuniceras till berörda fastighetsägare.
Tillsyn syftar till att enskilda avlopp ska uppfylla
miljöbalkens krav på hälsoskydd, miljöskydd och
kretslopp.
41. Vid förhandsbesked och vid bygglov ska det vara
klarlagt om vattenförsörjning och avloppshantering är möjliga att lösa.
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42. Vid förhandsbesked och beslut om flera bygglov
i samma område ska möjligheten för gemensamhetsanläggningar för avlopp utredas.
43. Vid förtätning av områden och naturligt känsliga
vattenområden kan hög skyddsnivå komma att
inrättas. Hög skyddsnivå kan även komma att
ställas i det enskilda fallet.
44. Samverkan mellan kommunerna i länet ska
eftersträvas för att optimera användningen av
resurser för enskild avloppshantering.
45. VA-taxan och andra styrmedel ska vara utformade
för att gynna långsiktig hållbarhet för enskild
avloppshantering.
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Ärende 5
Dokumenttyp

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2021-04-14

9

§ 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.
_____

Justeras

Expedierats

30
Slutredovisning av investeringsprojekt som överstiger 3 mnkr – TK Skatt

I sammanställningen nedan särredovisas investeringsprojekt som avslutats under 2020, vars totala
budget överstiger 3 mnkr, alt där den totala investeringsutgiften överstigit 3 mnkr. Under tabellen
redogörs orsakerna till budgetavvikelser.

Projekt
Gästgivaregatan
Gång- och
Cykelväg vid
Jönköpingsvägen

Projektnr
24013
24036

Budget (tkr)
3 600
2 200

Utfall (tkr)
1 892
5 592

Avvikelse (tkr)
1 708
-3 392

Gästgivaregatan: Uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget, blev lägre vid
genomförandet. Dessutom blev antalet ÄTOR färre än beräknat.
Gång och cykelväg vid Jönköpingsvägen: Beläggnings- och belysningskostnader togs in i projektet,
negativ avvikelse till följd av felaktigt uppskattade mängder avseende ex. fyllnadsmassor, träd och
stubbar. Projektbidrag har erhållits om 1 578 500 kr, som delvis kommer att finansiera
kapitalkostnaderna för projektet.
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Slutredovisning av investeringsprojekt som överstiger 3 mnkr

I sammanställningen nedan särredovisas investeringsprojekt som avslutats under 2020, vars totala
budget överstiger 3 mnkr, alt där den totala investeringsutgiften överstigit 3 mnkr. Under tabellen
redogörs orsakerna till budgetavvikelser.

Projekt
Gästgivaregatan
VA

Projektnr
71037

Budget (tkr)
3 449

Utfall (tkr)
2 106

Avvikelse (tkr)
1 343

Gästgivaregatan: Uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget, blev lägre vid
genomförandet. Dessutom blev antalet ÄTOR färre än beräknat.
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Dokumenttyp
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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).

Justeras

Expedierats

33

Dokumenttyp

Sammanträdesprotokoll
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-14

Sida

26

Kommunstyrelsens behandling
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____
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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 202103-10 § 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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§ 144 Svar på motion om att ställa hårdare krav på
regionen angående kollektivtrafik för alla
Diarienummer KS20/231

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

Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (HD) och Lennart Karlsson (HD) har lämnat in en
motion om hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla.
Motionärerna skriver att invånare på landsbygden betalar lika hög skatt
som de som bor i tätorterna. Därav bör det vara en självklarhet att även de
ska ha möjligheter att ta sig till arbete, service, affärer, skola, träning och
besöka släkt och vänner. Habodemokraterna anser att
•

•

•

De folkvalda kommunpolitikerna trycker på de i Regionen
ansvariga så att alla kommunens skattebetalare, nyinflyttade och
besökande ges samma möjligheter oavsett var man bor enligt
dagens tes ”allas lika värde”
Att påverka länstrafiken att utöka turerna till kommunens
ytterområden för att de utan körkort och eller fordon ska kunna resa
mer obehindrat och säkert
Att synliggöra för regionen att även de i ytterområden är med och
betalar för något de inte får tillgång till vilket i ett rättvist samhälle
skulle innebära skattelättnader eller skatteavdrag.

Kollektivtrafiken finansieras till cirka 60 % av skatteintäkter och till cirka
40 % av biljettintäkter. Längs de starkaste stråken är
självfinansieringsgraden så hög som upp till 70-80%, medan den på
svagare linjer kan ligga på 15-20 %. De starkaste stråken är främst
stadstrafiken i Jönköping och Nässjö, och de svagaste stråken finns på
landsbygden. Ett högt resande i stadstrafiken och längs övriga starka stråk,
till exempel linje 114 mellan Habo och Jönköping, bidrar till att trafik kan
upprätthållas även på landsbygden. Mer trafik och många resenärer längs
de starka stråken bidrar således till att det kan finnas trafik även på
landsbygden, utan att skatten behöver höjas.
Utöver linjetrafik har de som bor på längst ut på landsbygden, med minst
en kilometer till närmsta hållplats, även tillgång till närtrafiken, som är
skattefinansierad till cirka 90 %.
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Att ge alla samma tillgång till kollektivtrafik oavsett var man bor är en
omöjlighet. Det finns inte resurser vare sig i form av pengar eller i form av
tillräckligt många chaufförer och fordon. I Region Jönköpings läns
trafikförsörjningsprogram anges att det är de starka stråken som ska
prioriteras, för att det ska bli bäst för flest. Ju bättre de starka stråken går,
desto mer resurser kan läggas på ytterområdena.
Kommunen för kontinuerligt dialoger med länstrafiken om trafikutbudet i
hela Habo kommun. Kommunen och länstrafiken är inte alltid överens, och
även om det till syvende och sist alltid är länstrafiken som bestämmer, så
har kommunen vid ett antal tillfällen rönt framgång och kunnat bibehålla
trafik där länstrafiken haft för avsikt att prioritera ned.
Som skattebetalare är man med och tillsammans finansierar kollektiva
nyttigheter, så som skola, sjukvård, social omsorg, infrastruktur,
kollektivtrafik, med mera. Det innebär att man som skattebetalare inte
nyttjar allt det som skatteintäkterna är till för att finansiera. Det kan tyckas
orättvist, men regionen är troligtvis fullt medvetna om detta utan att det
behöver synliggöras av kommunen.
Sammanfattningsvis har regionen antagit att det är de starka stråken som
ska prioriteras, men många resande längs de starka stråken genererar bättre
totalekonomi som i förlängningen kan gynna landsbygden. Dialoger förs
redan kontinuerligt med länstrafiken där kommunens mål är att påverka för
alla invånares bästa, och att betala skatt är att bidra till den allmänna
välfärden utan att man alltid får ta del av allt själv.
Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad (AU 202010-27 § 115).

Kommunstyrelsens behandling
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
_____
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§ 134 Svar på motion om nytt golv till Habo sporthall
samt en rejäl läktare till den nya planerade
sporthallen på Kärnekulla
Diarienummer KS20/204

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

Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag på att en
godkänd pvc-matta läggs i Habo sporthall och att en rejäl läktare som är
godkänd för matchspel planeras när ny sporthall byggs på Kärnekulla.
Morgan Malmborg anser att utbyte av sporthallsgolvet kan ske till en
kostnad av 100 000 kr.
Tekniska förvaltningen skriver att Fagerhult Habo Innebandy, med
anledning av att herrlaget ska spela i SSL (Svenska superligan för herrar)
och damlaget i Allsvenskan verksamhetsåret 20/21, har ansökt till
kommunen om högre bidrag och påtalat att PVC-matta är ett krav från
Svenska Innebandyförbundet och att det måste investeras i en sådan om
seniorlagen ska kunna bedriva verksamhet i sporthallens A-hall. Merparten
av herrlagets matcher behöver oavsett golvunderlag spelas i en annan hall
då A-hallen har för låg publikkapacitet, men föreningen skriver att det är
viktigt med möjligheten till träning i A-hallen.
Med anledning av föreningens ansökan har kommunstyrelsen, efter förslag
från fritids- och kulturnämnden, uppdragit till tekniska förvaltningen att
undersöka möjligheter, kostnader och konsekvenser för byte av golv i
sporthallens A-hall. Utredningen är ännu inte färdig, men de prisuppgifter
som förvaltningen har fått in visar att kostnaden är cirka 700 000 kronor
för utbyte av golvet. När utredningen är klar kommer ställning tas till om
golvet ska bytas ut eller inte.
Ett funktionsprogram för ny sporthall på Kärnekulla har tagits fram i
samverkan med företrädare för skolan, fritids- och kulturförvaltningen,
Fagerhults innebandy och Habo Wolley.
Projekteringsarbete har nu påbörjats med funktionsprogrammet som
underlag för de grundläggande kraven på utformning av sporthallen. I
funktionsprogrammet framgår att läktare ska utformas med 600 sittplatser
och 200 ståplatser.
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I uppdraget till projektören ingår även att utreda kostnaderna och
förutsättningarna för eventuell utökning av läktarplatser till 700 sittplatser
och 300 ståplatser.
_____
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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.
_____
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§ 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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