
 

Kommunfullmäktige 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  0 

 

 

Innehållsförteckning 

              Ärende 
§ 35 Slutredovisning av investeringsprojekt ..................................................................... 65 

§ 36 Årsredovisning 2017 ................................................................................................. 66 

§ 37 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet ....................................................................... 69 

§ 38 Behov av nya förskolelokaler i Fagerhult ................................................................. 70 

§ 39 Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning ................................................. 71 

§ 40 Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna och flora ........................ 72 

§ 41 Svar på motion om trygghetsboende på Kärrsgården ............................................... 74 

§ 42 Redovisning av ej avgjorda motioner ....................................................................... 76 

§ 43 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag ......................................................... 77 

§ 44 Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda 

kommunfullmäktigebeslut ........................................................................................ 78 

§ 45 Arvoden till bolagsstyrelserna samt förändring av mandatperiod för 

bolagsstyrelserna ....................................................................................................... 81 

§ 46 Ombud vid bolagsstämma 2018 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och 

Habo Bostäder AB .................................................................................................... 83 

§ 47 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelserna för Habo 

Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB ................................................ 84 

§ 48 Information om Bruk för alla .................................................................................... 85 

§ 49 Motion om redovisning av kostnader för lägenheter ................................................ 86 

§ 50 Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av 

generationsboenden .................................................................................................. 87 

§ 51 Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på 

landsbygden i Habo .................................................................................................. 88 

§ 52 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om centralortens reningsverk ................... 89 

§ 53 Motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och ungdomar .......... 90 

§ 54 Motion om möjligheter till kompetensförsörjning genom företagssafari ................. 91 

§ 55 Fråga till socialnämndens ordförande om korttidsplatserna på Kärrsgården ........... 92 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  64 

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2018-04-26 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-05-03 Datum då anslaget tas ned 2018-05-25 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus, torsdagen den 26 april 2018,  

kl. 18.00–20.20 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Thomas Werthén (M) 

Lars Davidsson (KD) 

Morgan Malmborg (-) 

Viveca Rydberg (S) 

Lars Elwing (M) 
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Hanna Englund (C) 
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Rolf Westmar (M)  

Nicklas Gustavsson (S) 

 

Marie Lindholm (KD) 

Lennart Karlsson (-) 

Nils-Inge Carlsson (S) 

Maria Alsén (L) 

Niklas Fungbrandt (M) 

Åke Lundgren (KD) 

Ulf Bertills (C) 

Joakim Lindblom (SD)  

Berit Torstensson (S) 

Louise Sköld (M) 
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Victor Davidsson (KD) 

Kerstin Klasson (MP) 

Ewa Wettebring (S) 

Bengt Stensmo (M)  

Lars-Åke Johansson (S) 

Thomas Gustafsson (S), ordförande 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Jan Sundman, kommunchef   

Frida Wahlund, sekreterare 

Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 

Zaine Andersson (M), revisionens ordförande 
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Dnr KS18/90 

 § 35 Slutredovisning av investeringsprojekt 

  

Beslut 

Redovisningen godkänns. 

 

Ärendebeskrivning 

Tekniska förvaltningen har lämnat in en slutredovisning av 

investeringsprojekt som överstiger 3 miljoner kronor. Ärendet gäller 

 Hagabodaskolan Hus 3 och 5 

 Bränninge 2 Gata 

 Periodiskt underhåll fastigheter, och 

 Vatten och avlopp på Västra Solhöjden, etapp 1.  

 

Vad gäller Hagabodakolan har det genomförts brandskyddsåtgärder, 

kameraövervakning och passagessystem som belastat separata 

investeringsprojekt istället för huvudprojektet, vilket resulterar i en positiv 

avvikelse. Utöver detta har kommunen även beviljats statsbidrag från 

Boverket om 895 000 kronor för upprustning av skollokaler och utemiljöer 

vid skolor, förskolor och fritidshem. Totalt är det en positiv avvikelse på 

2,4 miljoner kronor. 

 

Vad gäller Bränninge 2 Gata var gatan i sämre skick än väntat vilket 

resulterade i en negativ avvikelse på 230 000 kronor.  

 

Vad gäller periodiskt underhåll på fastigheter blev antalet projekt fler än 

planerat, vilket resulterade i en negativ avvikelse på 524 000 kronor.  

 

På Västra Solhöjden blev kostnaderna för anläggning av vatten och avlopp 

högre på grund av förtätning, vilket gav en negativ avvikelse på 217 000 

kronor. Förtätningen kommer resultera i högre intäkter i form av 

anslutningsavgifter, vilket dock inte syns i slutredovisningen.  

 
--- 
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Dnr KS18/34 

 § 36 Årsredovisning 2017 

  

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 

 

att godkänna reservationer från 2017 års investeringsbudget till 2018 års 

investeringsbudget med 43 155 900 kronor, innebärande att 2018 års 

investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2017 års 

investeringsbudget med 4 002 822 kronor, innebärande att 2018 års 

investeringsbudget minskas i motsvarande grad 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 88 428 000 kronor, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 

upp till ett högsta lånebelopp om 22 412 000 kronor, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader 

 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 287 450 000 kronor, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att godkänna resultatfonder avseende barn- och utbildningsnämnden med  

1 136 000 kronor 

 

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 

görs för 2017. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 

kronor, samt 

 

att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja 

styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt 

 

att i övrigt godkänna föreliggande redovisning. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten har tagit fram en årsredovisning för 2017. Resultatet 

uppgår till 24,9 miljoner kronor, vilket är 17,7 miljoner kronor bättre än 

budget.  

 

Biträdande ekonomichef Anna-Carin Alzén föredrar ärendet och berättar  
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Forts § 36 

 

att det i resultatet ingår reavinster från tomtförsäljning med 11 miljoner 

kronor. En annan förklaring till det goda resultatet är att skatteintäkterna 

ökade med 8 miljoner kronor mer än budgeterat.  

 

Nämndernas samlades resultat ligger i nivå med budget, men vad gäller 

enskilda nämnder så gör barn- och utbildningsnämnden ett underskott på ca 

10 miljoner kronor, vilket bland annat beror på en stor ökning av antalet 

barn i förskolan sent på året. En annan orsak är att lönekostnaderna vid 

nyrekryteringar har blivit högre än vad man räknat med.  

 

Investeringarna uppgår till 60 miljoner kronor, vilket är ca 45 miljoner 

kronor lägre än budgeterat.  

 

Tack vare det goda resultatet och den låga investeringsvolymen har den 

långfristiga låneskulden kunnat minskas med 55 miljoner kronor.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Pettersson (S) säger att det är ett mycket glädjande resultat och 

påpekar att med tanke på det stora investeringsbehovet är det viktigt med 

ett gott resultat. Gunnar Pettersson tackar också alla anställda och 

förtroendevalda som gör att fantastiskt jobb och som är en stor bidragande 

faktor till det goda resultatet. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Thomas Werthén (M) tycker också att resultatet är fantastiskt men påpekar 

att det till stor del är i form av engångsposter. Han yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Susanne Wahlström (M) instämmer med föregående talare, men har ett 

tilläggsyrkande gällande uppskjutna investeringar. Hon yrkar att en 

översyn görs av vilken, om någon, påverkan de reservationer från 2017 års 

investeringsbudget får på 2018 och att en återrapport ges till 

kommunstyrelsen om översynen visar påverkan på 2018 som kan föranleda 

en omprioritering.   

 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Hanna Englund (C) är också glad över det goda resultatet men påpekar att 

kommunen står inför många utmaningar, bland annat säger hon att vi måste 

arbeta hårt för att behålla och utvecklad den personal vi redan har. Hanna 

Englund vill också lyfta miljöarbetet som är ett viktigt arbete som måste 

fortsätta. Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Gunnar Pettersson yrkar avslag på Susanne Wahlströms tilläggsyrkande.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns bifallsyrkanden till 

kommunstyrelsens förslag. Utöver det har Susanne Wahlström lagt ett 

tilläggsyrkande, till vilket Gunnar Pettersson har yrkat avslag.  

 

Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige kan besluta enligt 

kommunstyrelsens förslag, vilket han finner att kommunfullmäktige gör.  

 

Därefter ställer han proposition på Susanne Wahlströms tilläggsyrkande 

och Gunnars Petterssons avslagsyrkande, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt Gunnar Petterssons yrkande.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Gunnar 

Petterssons förslag röstar ja, den som röstar på Susanne Wahlströms 

förslag röstar nej.  

 

Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 12 nej-röster, en ledamot är 

frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå 

tilläggsyrkandet.  

 

---   
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Dnr KS18/34 

 § 37 Revisionsberättelse och ansvarsfrihet  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen 

och i övriga nämnder ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2017.   

 

Revisionens ordförande Zaine Andersson (M) föredrar ärendet och påpekar 

att investeringarna bara uppgår till 50 % av budget. Revisionen anser att 

man bör vara mer realistisk när man lägger investeringsbudgeten.  

 

Han säger vidare att socialnämnden har haft mycket problem, men att det 

nu sär ganska bra ut och att de börjar se resultat av det arbete som har lagts 

ned för att komma till rätta med problematiken.  

 

Vad gäller barn- och utbildningsnämnden har revisionen noterat det stora 

underskottet på 10 miljoner kronor, vilket såg det oroande ut, men 

revisionen uppfattar att nämnder med medveten, har analyserat och satt in 

åtgärder för bättre uppföljning.  

 

Vad gäller måluppfyllelsen är det endast 37 % av kommunfullmäktiges mål 

som har nåtts. Det är inte bra för trovärdigheten att så få mål nås. 

Revisionen upplever att nämnd och förvaltning är dåliga på att föra ut 

målen i organisationen.  

 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ, samt att fullmäktige 

godkänner kommunens årsredovisning för 2017.  

 

---  
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Dnr KS18/62 

 § 38 Behov av nya förskolelokaler i Fagerhult 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 1 000 000 kr till 2018 års 

investeringsbudget.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår i ett beslut daterat 2018-02-20 att 

kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa 

nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med verksamhetsstart den 1 

augusti 2018. Efter diskussioner med biträdande barn- och utbildningschef 

framgår att man kan avvakta ordningsställandet av lokaler till årsskiftet 

2018/2019. 

 

Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning att det finns möjlighet att 

placera förskolemoduler i anslutning till Fagerhults förskola på befintlig 

parkeringsplats, och att tillskapa en ny parkering vid skogsområdet söder 

om förskolan. Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för etablering 

av förskolemoduler och byggnation av parkeringsplats och lekytor är ca 1 

miljon kronor.  Inhyrning av modulerna beräknas ske fr.o.m. november 

2018 för att inflyttning ska kunna ske vid årsskiftet 2018/2019. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tillskjuter 1 000 000 

kronor i 2018 års investeringsbudget.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike (SD), Anders Rickman (L) och Gunnar Pettersson (S) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Tekniska förvaltningen 

Ekonomichef 

Controller  
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Dnr KS18/83 

 § 39 Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

- samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo, 

Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner godkänns. 

- aktieöverlåtelseavtal avseende köp av aktier i Kommunal 

energirådgivning i Vätterbygden AB godkänns.  

  

Ärendebeskrivning 

Habo, Jönköpings, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner bedriver 

samverkan avseende energi- och klimatrådgivning i ett gemensamt ägt 

bolag – Kommunal energirådgivning i Vätterbygden AB (kallat KEVAB).  

 

Förändrade stödbelopp, administrativa kostnader samt Energimyndighetens 

förändrade syn på driftsformen bolag gör att verksamheten i framtiden bör 

drivas i kommunal förvaltningsregi. Förändrad organisationsform för 

energi- och klimatrådgivning utgör inte hinder mot fortsatt samverkan 

mellan kommunerna. Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner 

överlåter sina ägarandelar i KEVAB till Jönköpings kommun. Bolagets 

samtliga tillgångar och åtaganden överförs till Jönköpings kommun. De 

tillgångar och åtaganden som överförs till Jönköpings kommun får endast 

användas enligt upprättat samverkansavtal för energi- och 

klimatrådgivning åt samverkanskommunerna. KEVAB kommer som 

vilande bolag att överföras till Jönköpings Rådhus AB. Den fortsatta 

samverkansinriktningen avseende energi- och klimatrådgivning följer 

upprättat samverkansavtal. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att samverkansavtal och aktieöverlåtelseavtal 

godkänns (KS 2018-04-11 § 63). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
--- 

 
Beslutet skickas till:  

Jönköping, Mullsjö, Sävjö och Vaggeryds kommuner 
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Dnr KS17/158 

 § 40 Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna 

och flora 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att uppdra till fritids- 

och kulturnämnden att ta fram en långsiktig genomförandeplan.  

 

Ärendebeskrivning  
Lars Elwing (M) har inkommit med en motion om ett naturområde för 

människor, fauna och flora. Motionsställaren föreslår en rad åtgärder för 

Hökesån med omgivande naturområde, den f.d. laggkärlsfabriken och 

”Spinnet”. Motionsställaren föreslår att åtgärderna förverkligas i etapper 

under en längre tidsrymd och att man tar beslut om ett framtida långsiktigt 

förverkligande.  

 

Nedanstående intentioner finns formulerade i motionsställarens förslag:  

 P-plats för rörelsehindrade vid ”grillplats” korsningen 

Kråkerydsleden-Hökesån  

 ”Entréer till området” vid Dalgatan resp. Laggetområdet  

 Gångvägar på bägge sidor om ån ska iordningställas och hårdgjöras  

 Plantering av ek, kastanj m.m i ”Laggarebacken och Koabacken”  

 Vägtunneln till Lybäck förses med gallerdurk för framtida 

gångförbindelse  

 Skapa vattenspegel med fontän vid reningsverkets nuvarande 

område efter att reningsverket flyttats öster om väg 195  

 Anordna fritidsområde på Lybäcks fastighet med friluftsscen för 

sång, musik och andra aktiviteter, matställe och 

övernattningsmöjligheter  

 Fritidsgård, samlingslokal, utställningslokaler och industrimuseum 

på Spinnet  

 Bowling- och boulebana i gamla laggkärlsfabriken  

 

Motionären föreslår:  

 att kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna  

 att en långsiktig genomförandeplan framtas och att detta kan med 

fördel bli ett examensarbete för utbildning av trädgårdsarkitekter  

 att den trädplantering som ska ligga till grund för framtida 

parkmark därefter verkställs.  

 

Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande. 

Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner 

som sammanfaller med nämndens utvecklingstankar bland annat för 

Spinnet och föreslår ett en långsiktig genomförandeplan tas fram (FKN 

2018-02-20 § 13). 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen 

och att uppdra till fritids- och kulturnämnden att ta fram en långsiktig 

genomförandeplan (KS 2018-04-11 § 67).  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lars Elwing riktar ett stort och varmt tack till kommunstyrelsen för 

behandlingen av motionen och beskriver hur han har tänkt sig området i 

framtiden. 

 

Lennart Karlsson (-) ställer sig bakom motionen.  

 

---   

 
Beslutet skickas till:  

Fritids- och kulturnämnden 
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Dnr KS17/316 

 § 41 Svar på motion om trygghetsboende på Kärrsgården 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen gällande första att-satsen 

och i övrigt anse att motionen är besvarad.  

 

Ärendebeskrivning  
Hans Jarstig (KD) inkom 2017-12-13 med en motion angående skapandet 

av ett trygghetsboende på Kärrsgården. Motionären menar att behovet av 

hyreslägenheter och trygghetsboende för äldre är skriande i Habo och att 

en diskussion har förts under många år med olika entreprenörer man att det 

inte har hänt något på grund av olika omständigheter och brist på 

kommunala tomter.  

 

Motionären för fram att den här typen av trygghetsboende är 

hälsofrämjande då otryggheten och ensamheten minskar och att det skapar 

förutsättningar för ett mer aktivt och innehållsrikt liv samt att det också kan 

vara en god affär för kommunen då efterfrågan på särskilt boende kan 

minska.  

 

Då korttidsenheten på Kärrsgården kommer att omstruktureras 2018 och 

kommer att stå tom när ombyggnationen är slutförd så anser motionären att 

denna avdelning mycket väl kan utnyttjas som ett trygghetsboende för 

äldre och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att  

 undersöka om det finns intresse i det civila samhället i Habo att 

förvalta och driva ett trygghetsboende på Kärrsgården, gamla 

korttidsboendet 

 att möjliggöra för en eventuell intressent att driva trygghetsboendet  

 att målsättningen ska vara att avtal skrivs med intressent så att 

trygghetsboende om möjligt kan vara i drift under första halvåret 

2019.  

Att-satserna två och tre i motionen torde vara beroende av vad som 

kommer fram när det gäller undersökningen som föreslås under första att 

satsen.  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen 

gällande första att-satsen och i övrigt anse att motionen är besvarad, 

eftersom att-satserna två och tre torde vara beroende av vad som kommer 

fram när det gäller undersökningen som föreslås under första att-satsen (KS 

2018-04-11 § 68).  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hans Jarstig (KD) tackar för behandlingen av motionen och ställer sig  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  75 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 41 

 

bakom kommunstyrelsens förslag.  

 

Joakim Lindblom (SD) yrkar avslag på motionen.  

 

Bengt Stensmo (M) tror inte Kärrsgården är rätt plats för ett 

trygghetsboende och yrkar avslag på motionen. Även Thomas Werthén 

(M) och Morgan Malmborg (-) yrkar avslag.  

 

Maria Alsén (L) tycker inte att placeringen är helt fel och menar att det kan 

finnas behov av olika typer av trygghetsboenden som riktar sig till olika 

målgrupper. Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

och dels Joakim Lindblom med fleras avslagsförslag.  

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Näringslivsutvecklare 
  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  76 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/84 

§ 42 Redovisning av ej avgjorda motioner 
  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 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 5 motioner som inte är avgjorda: 

 

1. Motion om utökande av pedagogiska måltider (SD) 

Inkom 2017-12-14 

Remitterad till barn- och utbildningsnämnden 

 

2. Motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och unga i 

Habo kommun (C+M) 

Inkom 2018-01-25 

Utreds av kommunledningsförvaltningen. 

 

3. Motion om familjepark (M) 

Inkom 2018-03-22 

 

4. Motion om trygghetsboenden i Habo kommun (-) 

Inkom 2018-03-22 

 

5. Motion om cykelväg mellan Habo-Furusjö och Habo-Brandstorp (-) 

Inkom 2018-03-22 

 

--- 
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Dnr KS18/84 

§ 43 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner 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 två medborgarförslag som inte är avgjorda: 

 

1. Medborgarförslag om omdisponering av Blå torget för högre 

trafiksäkerhet 

Inkom 2018-3-22 

Remitterad till byggnadsnämnden för beslut. 

 

2. Medborgarförslag om utökning och upprustning av gångvägen 

mellan Onkel Adams väg och Malmgatan 

Inkom 2018-03-22 

Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.  

 

 

--- 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  78 
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Dnr KS18/84 

§ 44 Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda 

kommunfullmäktigebeslut 
  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av ej verkställda 

motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut, och låter samtliga 

motioner och beslut stå kvar på bevakningslistan. 

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. För närvarande finns följande motioner på 

bevakningslistan:   

Motion om hundrastgård 

Beslutsdatum: 2016-09-29 

Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till 

budgetberedningen. 

Kommentar: Medel för finansiering fanns med i budget 2017, men har ej 

genomförts p.g.a. av att lämplig plats för hundrastgården inte har kunnat 

utses. 

 

Motion om äldreboende i modern tappning 

Beslutsdatum: 2017-03-30 

Beslut: Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån 

prioriteringsordningen i rapporten ge förslag till lämpliga platser att avsätta 

mark för byggnation på, samt att utifrån förslaget utlysa en markanvis-

ningstävling i syfte att undersöka möjligheterna och intresset för att 

genomföra projektet. Processen ska också innehålla någon form av 

medborgardialog och utställning på biblioteket för att presentera de olika 

förslagen som inkommer i markanvisningstävlingen. I markanvisningen 

ska det framgå att även kooperativa hyresrätter kan vara ett alternativ med 

vård och serviceavtal.  

Kommentar: Utredning pågår 

 

Motion om allmän gatubelysning i Rödån 

Beslutsdatum: 2017-04-27 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till 

budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad. 

Kommentar: Medel finns upptagna i budget 2018, men belysningen är  

ännu ej på plats. 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  79 
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Forts § 44 

 

Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö 

Beslutsdatum: 2017-10-26 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 

det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 och att mätbara mål 

för elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram. 

Kommentar: Det kostpolitiska programmet har ännu ej reviderats.   

 

Motion om att minska matsvinnet 

Beslutsdatum: 2018-01-25 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om att lägga in ett 

mål om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta läggs in i 

det nya programmet som ska tas fram 2019. 

Kommentar: Arbetet med det nya miljöprogrammet har inte påbörjats 

ännu. 

 

Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik 

Beslutsdatum: 2018-03-22 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att 

tillsättande av fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018. 

 

Motion om ökad måltidsglädje för äldre 

Beslutsdatum: 2018-03-22 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 

Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete 

Beslutsdatum: 2018-03-22 

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

 

Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 

Sedan 2014 redovisas även övriga kommunfullmäktigebeslut som inte har 

verkställts. Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 

31 december 2017 har ännu inte verkställts:  

 

KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal 

Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats. 

 

KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka fastigheter som  

ska bevaras i kommunen ska tas fram. 

Kommentar: Fritids- och kulturnämnden äskade medel för detta i budget 

2018, men det beviljades ej och beslutet kommer därför ej att bli verkställt 

under 2018. 

 

KF § 44 2017-04-27 Rivning av Gröne vägens skola 

Kommentar: Rivningslovet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen 

beslutade den 13 mars 2018 att avvisa överklagandet. 
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KF § 62 2017-06-08 Beslut om att göra en begränsad översyn av lekplatsen 

i Baskarp. 

Kommentar: Översynen är ännu inte genomförd. 

 

--- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Dnr KS18/73 

 § 45 Arvoden till bolagsstyrelserna samt förändring av 

mandatperiod för bolagsstyrelserna 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att föreslå att arvodena 

för styrelseledamöterna i Habo Kraft AB, Habo Energi AB och Habo 

Bostäder AB höjs enligt nedanstående förslag.  

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att föreslå stämman att 

mandatperioden för ledamöter i styrelsen ska vara två år. För att nå 

kontinuitet föreslås att val av ledamöter går om varandra, det vill säga att 

innevarande år väljs hälften av ledamöterna och vice ordförande på en 

tvåårig mandatperiod och hälften på ett år (ordföranden ska dock alltid 

väljas på ett år).  

 

Kostnaderna för arvoden till styrelseledamöter står respektive bolag för. 

 

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Gustavsson har i skrivelse 

daterad 2018-03-12 påtalat att arvodena för styrelseledamöterna i 

kommunens helägda bolag inte har behandlats av kommunfullmäktige 

sedan 2008.  

 

Sett till de riktlinjer som finns för arvodesnivåer av bland annat 

styrelseakademin, så är riktlinjen ett basbelopp för ledamöter. För att 

kommunen på lång sikt ska kunna ha den bemanning som erfordras i 

bolagen, behöver kommunen ligga i paritet till rekommendationer.  

Idag har ledamöterna ett sammanlagt arvode på 70 % av prisbasbeloppet. 

Förslaget är att arvodet för ledamöter höjs till 100 % av prisbasbeloppet.  

 

Förslag till arvoden 2018 i procent av prisbasbeloppet 

 AB Bostäder    Habo Energi    Habo Kraft       Totalt 

Ordförande     50 %                   70 %                  50 %           170 % 

Vice ordf.         40 %                   50 %                  40 %         130 % 

Ledamöter       30 %                   40 %                  30 %          100 % 

 

I fasta arvodet ingår även en introduktionsdag, om behov föreligger, där 

bolaget presenteras. Utöver detta utgår en rörlig ersättning med 1000 

kronor för varje styrelsemöte. Reseersättning utgår enligt antaget 

arvodesreglemente. Vid andra aktiviteter, utöver vad som ingår i 

styrelseuppdraget, utges 500 kr för halvdag och 1 000 kr för heldag. 

 

Ersättning för revisorer utgår enligt lämnad offert och godkänd räkning. 

 



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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För lekmannarevisorer ska ett fast arvode utgå med 2000 kronor per revisor 

och bolag. Rörlig ersättning utgår enligt av Habo kommun antaget 

arvodesreglemente. Ersättning för utbildning kan tillkomma.  

 

Förändring av mandatperiod 
Idag väljs ledamöterna på ettåriga mandatperioder av kommunfullmäktige.  

 

Förslaget för att ge styrelserna i bolagen en mer långsiktighet i sitt arbete är 

att kommunfullmäktige förslår bolagsstämman utöka mandatperioden till 

två år. För att nå kontinuitet föreslås att val av ledamöter går om varandra, 

det vill säga att i år så väljs hälften av ledamöterna och vice ordförande på 

en tvåårig mandatperiod enligt följande (ordföranden ska dock alltid väljas 

på ett år): 

                           År 1                     År 2                     År 3                     År 4 

Vice ordförande Väljs 2 år         Kvarstår            Väljs 2 år           Kvarstår 

Ledamot             Väljs 2 år         Kvarstår            Väljs 2 år           Kvarstår 

Ledamot             Väljs 1 år         Väljs 2 år           Kvarstår            Väljs 2 år 

Ledamot             Väljs 1 år         Väljs 2 år           Kvarstår            Väljs 2 år 

 

Ordförande väljs alltid på ett år. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att arvodena höjs enligt Thomas Gustafssons 

förslag och att mandatperioden blir två år istället för ett år (KS 2018-04-11 

§ 64). 

 
Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike (SD) föreslår en höjning på 5 procentenheter per bolag 

istället för 10 som kommunstyrelsen föreslår. Summan blir då 155 % av 

prisbasbeloppet för ordförande, 115 % för vice ordförande och 85 % för 

ledamöter. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

och dels Olle Moln Teikes förslag.  

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Habo Energi AB 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  83 
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Dnr KS18/85 

 § 46 Ombud vid bolagsstämma 2018 för Habo Energi AB, Habo 

Kraft AB och Habo Bostäder AB 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 

Thomas Gustafsson, till kommunens ombud vid bolagsstämmorna. Till 

ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lars 

Elwing.  

 

Ärendebeskrivning  
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen 

närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett 

ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. 

Fullmakten får gälla högst ett år.  

 

Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet 

gällande Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om 

årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv 

att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna 

verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges 

behandling av årsredovisningarna. 

 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Habo Energi AB 
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Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  84 
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Dnr KS18/123 

§ 47 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i 

styrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo 

Bostäder AB 

  

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utse  

 

Mats Wärnbring, Swedenborgsgatan 71, 554 48 Jönköping 

Ulf Karlsson, Tärngatan 3, 566 33 Habo   

Catrin Jalkander, Brahegatan 19, 553 34 Jönköping 

Mathias Bransmo, Notdragargatan 3, 566 35 Habo, och  

Lisette Ohlsson, Skinnkärr 11, 564 91 Bankeryd  

 

till ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och 

Habo Bostäder AB, 

 

att utse Mats Wärnbring till ordförande i ovan nämnda styrelser, samt 

 

att utse Ulf Karlsson till vice ordförande i ovan nämnda styrelser. 

 

Mats Wärnbring, Mathias Bransmo och Lisette Ohlsson väljs på 1 år, 

Ulf Karlsson och Catrin Jalkander väljs på två år.  

 

Ärendebeskrivning 

Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag till och med ordinarie 

bolagsstämma 2017 är Mats Wärnbring (ordförande), Ulf Karlsson (vice 

ordförande), Catrin Jalkander, Mattias Bransmo och Lisette Ohlsson. 

 

Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet och vidtalat samtliga 

som alla ställer upp för omval.  

 

 

---   

 
Beslutet skickas till: 

Habo Energi AB 

De valda 
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Dnr KS16/270 

 § 48 Information om Bruk för alla 

  

Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson (S) informerar om att 

kommunstyrelsen har tagit beslut om att bli medlemmar i den nybildade 

föreningen Bruk för alla. Den nya föreningen har tre medlemmar, förutom 

kommunen är det ABF och Habo Träfo. 

 

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 11 april beslutades att information 

om ärendet skulle ges till kommunfullmäktige vid dagens sammanträde.  

 

Ordföranden tackar för informationen.  

 

---  
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Dnr KS18/98 

 § 49 Motion om redovisning av kostnader för lägenheter  

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion 

med rubriken ”Varför lämnar ungdomar Habo”. I motionen skriver de att 

Habo kommun ligger på en negativ topplacering i Sverige när det gäller att 

ungdomar mellan 20-24 år lämnar sin kommun. Motionärerna misstänker 

att en orsak är avsaknaden av hyresrätter. De anser inte att kommunens 

ledande majoritet har gjort någonting för att underlätta bostadsbristen för 

just den här gruppen och föreslår därför att den totala kostnaden för 

bostäder åt nyanlända och ensamkommande redovisas samt att den totala 

kostnaden för lägenheter som kan sökas av alla redovisas. Se bilaga 2. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Morgan Malmborg kommenterar motionen och säger att de vill ha utrett 

hur mycket som har satsats på lägenheter till nyanlända och 

ensakommande under denna mandatperiod, respektive hur mycket som har 

satsats på ”våra egna ungdomar”. 

 

---   
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Dnr KS18/105 

 § 50 Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa 

äldreboenden i form av generationsboenden 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills och Hanna Englund från Centerpartiet har lämnat in en motion 

om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av 

generationsboende. De föreslår att det utreds om det finns möjlighet att få 

statligt stöd och om det går att underlätta bygglovshantering etc. för den 

typen av boenden. Se bilaga 3. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Ulf Bertills kommenterar motionen och säger att eftersom särskilt boende 

är en väldigt dyr form att driva, vill de att man tittar på generationsboenden 

som man hade förr. Finns det exempelvis möjlighet till statsbidrag eller till  

principritningar för Attefallshus som man sätter i trädgården och sen lyfter 

bort när de inte längre behövs.  

 

 ---   
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Dnr KS18/104 

 § 51 Motion om likabehandlingsprincipen vid 

bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills och Hanna Englund från Centerpartiet har lämnat in en motion 

med förslag om att det ska vara samma kostnad för att ansluta en fastighet 

till bredbandsnätet oavsett var fastigheten är belägen i kommunen. Se 

bilaga 4. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Ulf Bertills kommenterar motionen och säger att han vill ha tydligare 

ägardirektiv där det ska framgå att det ska vara samma kostnader för 

bredband på landsbygden som i samhället.  

 

---   
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Dnr KS18/106 

 § 52 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om centralortens 

reningsverk 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Lars Elwing (M) har ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens 

ordförande Gunnar Pettersson (S) rörande centralortens reningsverk och 

om det är ett prioriterat objekt som kommer högt upp på investeringslistan. 

Se bilaga 5. 

 

Gunnar Pettersson svarar utförligt på frågorna och säger investeringar i 

reningsverket hamnar högt upp på prioriteringslistan tillsammans med en 

rad andra viktiga investeringar såsom skola, förskola och lokaler för 

kulturliv.  Se bilaga 6. 

 

---  
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Dnr KS18/114 

 § 53 Motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland 

barn och ungdomar 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion i vilken hon skriver att 

alla barn ska ges goda förutsättningar för att lyckas i livet och därför 

behöver vi stötta våra barn och ungdomar genom tidiga insatser för att 

motverka den växande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. 

Hon skriver att elevhälsan utgör ett viktigt komplement till primärvådan 

och barn- och ungdomspsykiatrin. Till elevhälsan kan barn och unga vända 

sig som mår dåligt, men som kanske inte har behov av insatser från en 

specialist eller huslärare. Särskilt viktig kan elevhälsan vara för att 

uppmärksamma barn med neuropsykiatriska sjukdomar och som är i behov 

av extra stöd och resurser. Susanne Wahlström föreslår att  

en översyn görs av hur det ser ut med tillgängligheten till skolsköterska 

och skolkurator i Habo kommun och att en utvärdering till elever 

alternativt vårdnadshavare görs angående tillgängligheten och även om 

möjligt, om man ser ett behov, att öka en ökad tillgänglighet. Se bilaga 7.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Susanne Wahlström kommenterar motionen och säger att barn och unga 

tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Elevhälsan är därför ett viktigt 

komplement till primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin som dras 

med långa köer. Därför vill hon att kommunen ser över de resurser 

kommunen har inom elevhälsan så att de används på rätt sätt. 

 

---  

 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-04-26  91 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 § 54 Motion om möjligheter till kompetensförsörjning genom 

företagssafari 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström (M) och Lars Elwing (M) har lämnat in en motion 

med förslag om att arrangera en Företagssafari, för studenter från 

Högskolan i Jönköping, som under en dag får besöka företag i Habo 

kommun. Motionärerna menar att en Företagssafari skulle ge studenter en 

chans att få upp ögonen för de bra företag som finns i Habo kommun och 

att satsningen skulle gynna såväl studenter, företag och kommun som 

helhet. 

Företagssafarin kan ses som ett komplement till den fadderverksamhet som 

vissa företag inom Habo kommun bedriver tillsammans med Högskolan i 

Jönköping. Alla företag har dock inte möjlighet att vara faddrar och detta 

skulle kunna vara ett fungerande alternativ enligt motionärerna som 

föreslår att 

 kommunens näringslivsutvecklare får i uppdrag att ta fram förslag 

på hur en Företagssafari skulle kunna arrangeras. 

 näringslivsutvecklaren och en projektgrupp utses att genomföras 

safarin. 

 en Företagssafari genomförs under senare delen av hösten 2018. 

 en utvärdering genomförs och rapporteras till kommunfullmäktige. 

Se bilaga 8.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Susanne Wahlström kommenterar motionen och säger att fler och fler 

företag säger att man har svårt att rekrytera personal. Därför vore det bra 

om kommunen kunde hjälpa till att lyfta fram de företag som finns i Habo 

för studenter genom företagssafari. Det är ett sätt att matcha företagens 

behov med studenternas och därmed öka kompetensförsörjningen.  

 

---   
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Dnr KS18/115 

 § 55 Fråga till socialnämndens ordförande om korttidsplatserna 

på Kärrsgården  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.  

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills (C) har ställt följande fråga till socialnämndens ordförande 

Hans Jartig (KD): Ska ni stänga/lägga ned korttidsboendet/platserna? 

 

Hans Jarstig svarar att det är många som tror att korttidsboendet är stängt. 

Det som har hänt är att det används till evakuering medan demensboendet 

byggs om, men under tiden finns det korttidplaster på andra avdelningar 

inom särskilt boende. Under den tiden som korttidsboendet har varit på 

särskilt boende har det fungerat bra. Personalen har gjort ett fantastiskt 

arbete. Hans Jarstig avslutar med att förtydliga att Habo kommun inte har 

stängt några korttidsboenden och inte har lagt ned någon korttidsavdelning 

 

---   
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr  36     

BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Gunnar Pettersson 

 

S 

 

X 

 

  

       

Thomas Werthén  M  X         

Lars Davidsson  KD X          

Morgan Malmborg SD  X         

Viveca Rydberg  S X          

Lars Elwing  M  X         

Susanne Wahlström   M  X         

Jarl Karlsson  Carina Gröndahl Sjöö S X          

Anders Rickman  L X          

Hans Jarstig  KD X          

Olle Moln Teike   SD  X        

Fredrik Wärnbring   M  X         

Hanna Englund   C X          

Mary Eklund   S X          

Margareta Fick  Christina Källström MP X          

Rolf Westmar M  X         

Nicklas Gustavsson   S X          

Marie Lindholm  KD X          

Lennart Karlsson  -  X         

Nils-Inge Carlsson   S X          

Maria Alsén   L X          

Åke Lundgren KD X          

Niklas Fungbrandt  M  X         

Ulf Bertills    C X          

Joakim Lindblom SD  X        

Kent Bjärkhed  Berit Torstensson S X          

Ann-Charlotte Kaljo Louise Sköld M  X         

Carina Fritzon  Vincent Bohm S X         

Victor Davidsson  KD X          

Agneta Karlsson    SD - -         

Kerstin Klasson   MP X          

Ewa Wettebring  S X          

Bengt Stensmo  M  X         

Lars-Åke Johansson  S X          

Thomas Gustafsson   S X          

                                                   Summa:                                    22 12         
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

Svar på fråga rörande centralortens reningsverk ställd till ks ordförande 

Gunnar Pettersson 

 

Hur länge kan vi påräkna att nuvarande verk har en tillräcklig kapacitet för att klara 

den planerade nybyggnationen i centralorten? 

 

Kapaciteten i Habo reningsverk mäts genom vilken förorening och vilket flöde som kommer 

in till reningsverket. Föroreningen kan vara låg men ha ett högt flöde in till verket, vilket 

också är ett stort bekymmer.   

 

Habo reningsverk har en så kallad tillståndsgiven anslutning, denna är 17 000 person 

ekvivalenter (p.e.). Det betyder att reningsverket har ett tillstånd från Länsstyrelsen att ta 

emot en förorening på 17 000 p.e.  2017 års belastning på reningsverket är ca 7900 

personer och omräknat till p.e. så motsvarar det en belastning av 4800 p.e. Vi har sett en 

minskning av inkommande förorening till reningsverket från 2012 och speciellt då Toms 

Webes la ner sin process, som gav upphov till en relativt stor föroreningsmängd. Svaret på 

ovanstående fråga blir att just nu har vi en låg belastning och beroende på i vilken takt 

nybyggnationen sker så finns det kapacitet att ta emot ytterligare förorening. 

 

Tekniska förvaltningen har precis fått fram en kapacitetsutredning av flödet i ledningsnätet 

med avseende på den planerade nybyggnationen. Denna utredning visar att ledningsnätet 

behöver byggas om på vissa sträckor i takt med att nybyggnation sker. Ledningsnätet har en 

begränsad mängd det kan ta emot och då menas flödet av avloppsvatten. Här ser vi en ökad 

mängd flöde vid stora regn. Vi har även varit tvungna att vid några tillfällen brädda vatten 

förbi reningsverket då inkommande flöde varit större än vad vi kan ta emot. Detta är ett 

större problem än föroreningsbelastningen in till verket.  

 

Gata-VA-avdelningen jobbar kontinuerligt med att bygga om det befintliga ledningsnätet i 

olika reinvesteringsprojekt såsom nya vatten- och avloppsledningar på Skolgatan och 

Gästgivaregatan och det är väldigt viktigt att detta arbete fortsätter. Resurser för att 

åtgärda felkopplingar mellan dagvatten och spillvatten måste säkras, såväl personella som 

ekonomiska.  

 

Vid reningsverket finns en begränsning i utloppsledningen som leder till de 

poleringsdammar som finns i Munkaskog. Vid höga flöden räcker inte denna till, vilket gör 

att vi blir tvingade att brädda renat vatten ut i Hökesån. Det är helt nödvändigt att denna 

ledning med tillhörande pumpar prioriteras i reinvesteringsplanen.        

 

Finns det farhågor att nya och ytterligare krav kommer att ställas på nuvarande verk 

från statsmakternas sida, som påfordrar en om- eller nybyggnad?   
 

Det kan alltid komma nya krav på ett befintligt reningsverk, i takt med att nya miljöfaror 

upptäcks.  
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En ny miljöfara kan vara läkemedel eller mikroplaster, men där finns ännu inga krav på 

rening i vårt tillstånd som det är idag.  

 

Det är i samband med tillståndsprocessen som en verksamhetsutövare får sina krav. 

Eftersom Habo kommun har ett tillstånd för ett reningsverk med en belastning av 17 000 p.e. 

så är det först om vi skulle behöva ett nytt tillstånd som vi skulle kunna få ett ytterligare krav 

på nuvarande verk. En nybyggnation i samhället föranleder i sig inte nya krav från 

tillståndsmyndigheten.  Det har i nuvarande tillstånd diskuterats olika former av försök till 

kväverening, men det är inget skarpt krav från tillsynsmyndigheten idag.  

 

Finns det marginal i ett kapacitetshänseende till en eventuell etablering av en 

processindustri? 

 

Det beror på processindustrin. Om det är så att den enbart ger upphov till den typ av 

belastning som finns i ett ”normalt spillavlopp” så finns det bevisligen kapacitet. Men det 

kan ju vara en processindustri som kräver en avsevärd mängd vatten, eller ger upphov till 

utsläpp som reningsverket inte kan ta omhand och då kan vi inte ta emot avlopp från 

processindustrin. Allt i enlighet med våra politiskt beslutade ”Råd och krav vid utsläpp av 

avloppsvatten från industrier och andra verksamheter” som antogs av kommunfullmäktige 

2014-01-30 §5.  

 

Vid ett krav på en utökning av reningsverkets kapacitet har man då funderat på en ny 

anläggning på annan plats och finns det i så fall idéer om alternativa placeringar? 

 

Ja det finns idéer om alternativ placering, se den fördjupade översiktsplanen, FÖP (2011).  

 

Eftersom detta kommer att innebära stora ekonomiska investeringsåtaganden har man 

gjort några övergripande kalkyler vad detta skulle belöpa sig på? 

 

Det finns inga övergripande kalkyler för vad ett nytt reningsverk i Habo kommer att kosta. 

Det finns däremot reinvesteringsprojekt på ledningsnätet som är budgeterade och 

planerade. Gata/Va-enheten arbetar med att ta fram VA-planering för hela ledningsnätet. 

VA-plan för omvandlingsområden ska också uppdateras som en del av en ny ÖP.  När dessa 

planer är framme kan övergripande kalkyler göras.   

 

Delar kommunstyrelsens ordförande min uppfattning att denna investering i så fall 

måste vara ett prioriterat objekt som kommer högt upp på investeringslistan? 

 

Habo kommun växer och det kommer medföra att vi i en inte alltför avlägsen framtid måste 

se över reningskapacitet och det kan medföra att vi måste investera i en ny anläggning. 

Tillsammans med andra investeringar som till exempel skola, förskola och lokaler för 

kulturlivet så hamnar detta högt upp. 

 

 

Gunnar Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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