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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Torsdagen den 28 januari 2021 klockan 18.00–19.50 

Beslutande Gunnar Pettersson (S) 
Susanne Wahlström (M) 
Hans Jarstig (KD)  
Olle Moln Teike (SD)  
Ewa Wettebring (S) 
Nicklas Gustavsson (M) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD) 
Jeanette Nyberg (S) 
Maria Alfredsson (KD) 
Ulf Bertills (C) 
Anders Rickman (L) 
Anders Thelin (V) 
Morgan Malmborg (HD) 
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Jan Lenhammar (KD) 
Maria Alsén (L) 
Lisbet Bärenholdt (M), ordförande 

  

Övriga närvarande Frida Wahlund, sekreterare 
 

Paragrafer 1-11 

Utses att justera Gunnar Pettersson och Fredrik Wärnbring 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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§ 1 Revidering av finanspolicy 
Diarienummer KS20/331 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad finanspolicy. 

Ärendebeskrivning 
Finanspolicyn anger mål för kommunens finansverksamhet, hur ansvaret 
för finansverksamheten är fördelat samt identifierar vilka finansiella risker 
kommunen är exponerad för och hur riskerna ska hanteras. 

Ett förslag till reviderad finanspolicy har arbetats fram där avsnittet 
om leasing har uppdaterats. Leasinglösningar bör endast användas i 
undantagsfall, förutom leasing av personbil. I övrigt är policyn oförändrad 
sedan tidigare, förutom några redaktionella justeringar. 

_____  
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§ 2 Förändring av nivå på borgensavgift 
Diarienummer KS20/329 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nivån på den borgensavgift som Habo 
kommun tar ut från de helägda kommunala bolagen höjs från 0,30 procent 
till 0,35 procent. Principen för uttag föreslås vara oförändrad. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun går i borgen för de helägda kommunala bolagen; Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Kommunen tar ut en 
marknadsmässig borgensavgift som för närvarande är 0,30 procent av 
aktuell skuld per 31/12 året innan räkenskapsåret. För år 2020 har 
borgensavgiften totalt uppgått till 1 281 000 kronor baserat på skulden 
426,9 miljoner kronor.   

För år 2021 föreslås borgensavgiften bli 0,35 procent av aktuell skuld per 
31/12. Borgensavgiften beräknas bli 1 634 000 kronor baserat på skulden 
466,9 miljoner kronor. 

_____  

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
Habo Energi AB 
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§ 3 Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Diarienummer KS20/97 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktige får, om särskilda skäl 
föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Beslutet ovan innebär att bestämmelsen förs in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att tillhanda hålla teknisk utrustning 
till de ledamöter och ersättare som behöver.  

Reservation 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig skriftligen mot beslutet. Se bilaga 
1. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av smittspridningen av nya coronaviruset har frågan om 
deltagande i kommunfullmäktige på distans aktualiserats. 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i 
sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut 
om detta. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på 
distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får 
ske på distans vid ett visst sammanträde. 

Utgångspunkten i kommunal verksamhet är att sammanträden med 
fullmäktige, nämnder, styrelser etc. ska ske i fysisk form. I det avseendet 
har den tekniska utvecklingen inte gjort något avtryck på det kommunala 
beslutsfattandet. SKR skriver att snarare har det fysiska mötets betydelse 
för den kommunala demokratins funktions istället lyfts fram och betonats i 
flera sammanhang. SKR betonar även vikten av att distansdeltagande är ett 
komplement till fysiska möten, även om möjligheten just nu under 
pandemin behöver utnyttjas i större utsträckning än normalt. 

Även i förarbetena till lagen anges att deltagande på distans i första hand 
ska betraktas som ett komplement till ett deltagande i beslutsfattande som 
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annars inte hade kommit till stånd alls. I förarbetena skriver regeringen att 
när ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det tillfälle till 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket 
är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. 

Vidare skriver SKR att de juridiska kraven som ställs för att 
distansdeltagande ska accepteras kan medföra att standarden på 
sammanträdet vid vilket distansdeltagande sker kommer att påverkas 
negativt. Under rådande pandemi kan detta behöva accepteras, däremot är 
det viktigt att användningen av möjligheten till distansdeltagande inte rent 
generellt tas till intäkt för alltmer digitaliserade mötesformer eftersom det 
riskerar att få negativa kommunaldemokratiska konsekvenser på längre 
sikt. 

Praktiska frågor 
Den som leder sammanträdet måste alltid finnas på plats i den fysiska 
lokalen där sammanträdet äger rum. I den fysiska lokalen bör också vice 
ordförande och protokollförare finnas. 

Förutom att fullmäktige måste fatta beslut om att distansdeltagande ska 
vara tillåtet måste också ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda 
för att den distansdeltagande ledamoten ska anses vara närvarande vid 
sammanträdet i rent juridisk mening.  

• Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid åt 
båda hållen. Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra. 

• Samtliga deltagare ska delta på lika villkor. Det innebär bland annat 
att den som deltar på distans också måste få tillgång till handlingar 
som delas ut vid sammanträdet. 
 

SKR skriver att kravet på att samtliga deltagare ska kunna se och höra 
varandra och delta på lika villkor inte bör anses innebära att den eller de 
distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller 
närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt 
deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra 
deltagare mot den som talar för tillfället. 

I praktiken innebär det att den som talar (oavsett om denne deltar på 
distans eller närvarar fysiskt) visas i bild, medan en överblick av 
sammanträdeslokalen visas under hela tiden som distansdeltagande sker. 
Däremot bör det inte krävas att alla deltagare kan se varandra vid varje 
given tidpunkt under sammanträdet. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fullmäktige 
får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Sida 
7 

 

Justeras Expedierats 

 

på distans. Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar före 
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 
närvaro får ske på distans (KS 2021-01-13 § 5). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men har 
också ett tilläggsyrkande om att Habo kommun bistår med utlåning av 
teknisk utrustning till de ledamöter och ersättare som är i behov av det.  

Morgan Malmborg (HD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag 
till Olle Moln Teikes tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Morgan Malmborgs förslag. Utöver det finns ett tilläggsyrkande 
från Olle Moln Teike.  

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Morgan Malmborgs förslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej.  

Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röst. 14 ledamöter är 
frånvarande. Se bilaga 2. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

Därefter ställer ordföranden proposition på Olle Moln Teikes 
tilläggsyrkande om att tillhandahålla utrustning till den som behöver. 
Ordföranden finner att tilläggsyrkandet avslås.  

Omröstning begärs.  

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att 
tilläggsyrkandet ska avslås röstar ja, den som röstar för att tilläggsyrkandet 
ska bifallas röstar nej.  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-01-28 

Sida 
8 

 

Justeras Expedierats 

 

Vid omröstningen avges 10 ja-röster och 11 nej-röster. 14 ledamöter är 
frånvarande. Se bilaga 2. Kommunfullmäktige har således beslutat att 
tillhanda hålla teknisk utrustning till den som behöver.  

_____  
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§ 4 Tillsättande av parlamentarisk grupp 
Diarienummer KS20/278 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp. 
Gruppen ska inför nästa mandatperiod framlägga förslag inom följande 
områden: 

• politisk organisation 
• översyn av arvodesfrågor 
• övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra. 

 
Gruppens arbete ska vara klart för beslut i fullmäktige senast den 30 
september 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter och ersättare: 

Ledamöter: 
Niklas Fungbrandt (M), Anders Rickman (L), Christina Källström (MP), 
Morgan Malmborg (HD), Lars Davidsson (KD), Ulf Bertills (C), Thomas 
Gustavsson (S), Olle Moln Teike (SD), Lena Danås (V). 

Ersättare:  
Johanna Bergbom (M), Maria Alsén (L), Kerstin Klasson (MP), Lennart 
Karlsson (HD), Gunnar Adolfsson (KD), Staffan Svanberg (C), Nicklas 
Gustavsson (S), Joakim Lindblom (SD), Louise Reinholdsson (V).  

Till ordförande utses Niklas Fungbrandt och till vice ordförande utses 
Thomas Gustavsson.  

Ersättare får endast delta om ordinarie ledamot är frånvarande.  

Ärendebeskrivning 
Frågan har uppkommit om att inför nästa mandatperiod tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp. Kommunstyrelsen har föreslagit att en 
arbetsgrupp ska tillsättas och att en ordinarie och en ersättare utses från de 
i fullmäktige representerade partierna.  

Morgan Malmborg (HD) menar att efter valet 2018 var det bara 
Habodemokraterna som värnade om vad kommunfullmäktige beslutat efter 
förslag från parlamentariska gruppen. Han tycker därför att det är slöseri 
med tid och pengar att ha denna grupp och yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  
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Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han säger 
att vi måste skilja på vad som är praktisk politik och vad som är strategisk 
kommunal planering. Exempel på strategisk planering är hur många 
nämnder det ska finnas, hur många ledamöter de ska och vilka arvodena 
ska vara. Men hur många kommunalråd som ska finnas, vem som ska ha 
vilka positioner med mera styrs väldigt mycket av valresultatet. 
Parlamentariska gruppen är därför viktig, men inte allenarådande.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att tillsätta en parlamentarisk grupp och dels Morgan Malmborgs 
förslag om att inte tillsätta en parlamentarisk grupp. Ordföranden ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

_____  

Beslutet skickas till:  

De valda 
HR-administratör  
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§ 5 Svar på medborgarförslag om fler lekplatser 
Diarienummer KS20/205 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det påpekas att det saknas 
lekplatser i de nya bostadsområdena på Västra Ängen, Nya Bränninge och 
Solhöjden. Förslagsställaren föreslår att det byggs en större lekplats för 
barn i olika åldrar framför förskolan I Ur & Skur Oxdragaren, och att det 
även hade varit trevligt om den utformades som en liten park. 

Mikael Norell, gata/parkchef skriver att kommunstyrelsen antog ett nytt 
lekmiljöprogram för perioden 2020-2030, den 14 oktober 2020. Tekniska 
förvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med kommunens lekmiljöer 
enligt programmet. Bland annat planeras en så kallad utflyktslekmiljö inom 
Västra Solhöjden samt en mindre områdeslekmiljö på Lilla Bränninge. 
Med utflyktslekmiljö menas den största typ av lekmiljö som kommunen 
bygger. Den ska täcka ett större upptagningsområde och rymma fler barn 
än områdeslekmiljön. 

När i tid detta kan ske är för tidigt att säga än, eftersom prioritetsordningen 
för åtgärderna enligt lekmiljöprogrammet inte är klar. Planeringen för de 
olika åtgärderna kommer att påbörjas under 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 6 Svar på interpellation om mottagandet av 
nyanlända 
Diarienummer KS20/297 

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) i vilken han skriver 
att kommunen väljer att prioritera utländska invånare framför Habos 
invånare. Hans ställer följande frågor:  

- Hur ha ni tänkt att lösa bostad och arbete till dessa individer? 
- Anser du att det är rätt att prioritera dessa framför Habo egna 

invånare? 
- Anser du att det ger rätt signaler att ta hit individer från anda delar 

av världen när det råder en världsomfattande pandemi?  

Se bilaga 3. 

Susanne Wahlström svarar att när vi är mitt uppe i en pandemi så bör det 
präglas av ett tillsammansskap och ett gemensamt ansvarstagande. Som 
svar på frågorna svarar Susanne Wahlström att i Habo kommun har vi alla 
samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem man varit eller är. Hon 
säger att Habo kommun prioriterar ingen enskild individ mer än någon 
annan, invånare i Habo kommun är just det – invånare i Habo kommun. 
Hon säger också att kommunen tar inte hit individer, vi tar emot människor 
på flykt som söker asyl. Majoriteten i Habo kommun anser att alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet att vara en del av samhället och att 
bidra till samhället oavsett vem de varit och vem de kommer att bli. Det är 
vår skyldighet. Se bilaga 4. 

Därpå följer en lång debatt i vilken även Anders Rickman (L), Morgan 
Malmborg (HD), Hans Jarstig (KD), Anders Thelin (V), Maria Alsén (L), 
Ewa Wettebring (S) och Joakim Lindblom (SD) deltar.  

_____ 
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§ 7 Svar på interpellation om en aktiv bostadspolitik 
Diarienummer KS21/17 

Anders Thelin (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Susanne Wahlström (M) i vilken han påtalar problem kring 
bostadsförsörjningen. Frågan till Susanne Wahlström lyder: Kommer 
kommunens styrande se till att det byggs hyreslägenheter med enklare 
standard och billigare hyror de närmaste åren så att fattigpensionärer, 
ungdomar, nyanlända och kommuninvånare med låg betalningsförmåga 
gynnas? Hur kommer ni i så fall gå till väga när ”marknaden” inte längre 
löser problemen? Se bilaga 5. 

Susanne Wahlström svarar att hon är helt enig med Vänsterpartiet i viljan 
och ståndpunkten att alla ska kunna hitta en bostad i livets alla skeende och 
att det kräver en aktiv bostadspolitik. Hon välkomnar Vänsterpartiet att 
lämna synpunkter på bostadsförsörjningsprogrammet som just nu är ute på 
remiss.  Kommunfullmäktige har också fattat beslut om att ha bostäder för 
alla som ett av tre övergripande fokusområden. Hon säger också att privata 
aktörer har under åren bidragit till en ökad bostadsvariation och till att det 
byggts hyreslägenheter av varierande utförande. Susanne Wahlström 
hoppas att vi alla kan ta ett fortsatt ansvar för en aktiv bostadspolitik för 
alla våra kommuninvånare. Se bilaga 6. 

Därpå följer en debatt i vilken även Anders Rickman (L), Morgan 
Malmborg (HD), Gunnar Pettersson (S), Maria Alsén (L) och Joakim 
Lindblom (SD) deltar.   

_____ 
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§ 8 Avsägelse och fyllnadsval 

Diarienummer KS219/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Marie Lindholm (KD) och 
beslutar att avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige begära 
ny sammanräkning hos länsstyrelsen.  

Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses Maria Alfredsson, Dammgatan 
22, 566 32 Habo.  

Ärendebeskrivning 
Marie Lindholm (KD) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, och uppdraget som ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden, varför nya ledamöter och ersättare ska 
utses.  

Kristdemokraterna föreslår att Maria Alfredsson utses till ny ledamot i 
kommunstyrelsen. Vad gäller uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden ber man att få återkomma, och de återkommer även 
med vem som ska ersättare Maria Alfredsson som ersättare i 
kommunstyrelsen.  

_____ 

Beslutet skickas till 
 
Länsstyrelsen 
Marie Lindholm 
Maria Alfredsson 
HR-administratör 
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§ 9 Medborgarförslag om att märka upp stenen vid 
vårdcentrum 
Diarienummer KS20/326 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till fritids- och kulturnämnden för beslut.  

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att märka upp stenen 
vid vårdcentralen med lämplig text och årtal för när vårdcentralen byggdes. 
Se bilaga 7. 

_____ 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 10 Motion om trygghetsboende nära centrum 
Diarienummer KS21/4 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion om trygghetsboende. 
Han skriver att det är viktigt att de som ska bo i ett trygghetsboende får 
vara med och bestämma platsen för det. Morgan Malmborg föreslår att  

- våra seniorer får vara med i processen om var detta boende ska 
placeras,  

- att fullmäktige upphäver kommunstyrelsens beslut om att uppmana 
Habo Bostäder att tillskapa seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen,  

- att konsekvensanalyseringen sker i samarbete med berörda parter. 

 Se bilaga 8. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 11 Rapportering av ej verkställda beslut – kvartal 3 
2020 
Diarienummer KS20/146 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2020 till Inspektionen för vård och 
omsorg rapporterat två gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.  

Socialnämnden har även rapporterat fem gynnande beslut, ett gällande 
växelvård och fyra gällande dagverksamhet, där verkställighet avbrutits 
och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. Dessa fem beslut 
rapporterades även kvartal två.  

_____ 
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Bilaga 2 
Omröstning avseende paragraf nummer  3 3  
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson  

 
S 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

 
 

Susanne Wahlström   M X  X    
Hans Jarstig   KD X  X    
Olle Moln-Teike SD X   X   
Ewa Wettebring S X   X   
Niklas Fungbrandt M - - - -   
Anna Miller C - - - -   
Anders Almfors L - - - -   
Nicklas Gustavsson   S X   X   
Marie Lindholm KD - - - -   
Fredrik Wärnbring M X  X    
Joakim Lindblom SD X   X   
Jeanette Nyberg S   X   X   
Maria Alfredsson KD X  X    
Ulf Bertills   C X   X   
Thomas Gustafsson   S - - - -   
Anders Rickman L X  X    
Ingvar Briland  M - - - -   
Anders Thelin    V X   X   
Mari Larsson   SD - - - -   
Morgan Malmborg HD  X  X   
Eva Damberg S - - - -   
Ann-Charlotte Kaljo   M X  X    
Jon Harald Jonsson KD - - - -   
Kent Bjärkhed S X   X   
Henrik Esbjörnsson   M X  X    
Helena Persson C X   X   
Margareta Fick   MP - - - -   
Conny Eriksson SD - - - -   
Eva-Lis Svensson   S - - - -   
Jan Lenhammar   KD X   X   
Maria Alsén   L X  X    
Johanna Bergbom   M - - - -   
Mats Lindén S - - - -   
Lisbeth Bärenholdt M X  X    
                                                   Summa:                                     20 1 10 11   
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 

Svar till interpellation angående mottagande av nyanlända 
 

Olle Moln Teike har i sin interpellation valt att hänvisa till 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 oktober 2020 dock väljer Olle att 
endast lyfta vissa valda delar, nämligen antal personer gällande dels 
mottagande och dels bostadskö men han missar helt att, eller väljer att inte, 
lyfta resten av texten som sätter siffrorna i en kontext. 
Att man inte är överens i en sakfråga, det hör till politiken men att man 
som Olle väljer att ge sig själv tolkningsföreträde och kommer med 
ogrundade påståenden det anser jag vara mycket beklagligt.  
 
Men självklart ska jag svara på de frågor som ställs. Jag skulle dock först 
vilja ge siffrorna en kontext. Vi fick möjlighet att ge synpunkter till 
länsstyrelsen i samband med 2021 år förslag på fördelning av länstal till 
länets kommuner gällande mottagande. Vi valde att skicka i synpunkter 
utifrån flera perspektiv; 
- att Habo kommun har den högsta befolkningstillväxten i relation till 

sin befolkningsstorlek av länets kommuner och så har det varit under 
en längre tid. 

- att vi ser till situationen i kommunens verksamheter, inte minst när det 
gäller förskolor och skolor där behovet av investeringar i personal och 
lokaler är mycket stort 

- boendesituationen, som är länsstyrelsens tilldelade uppgift att ta 
hänsyn till när beslut ska fattas gällande fördelningen, som fortfarande 
har stor obalans när det gäller fördelningen mellan småhus och 
flerbostadshus 

- vi lyfte även antalet anmälda som bostadssökande (1.864) hos Habo 
bostäder sett i relation till bostadsbeståndet (600 lgh). 

- att Habo kommun de senaste åren i förhållande till sin 
befolkningsstorlek blivit tilldelade att ta emot det högsta antalet 
nyanlända i länet, vilket även gäller för 2021. Detta trots att 
kommunen har som redovisats en stor befolkningstillväxt och obalans 
i bostadsbeståndet. 

- vi framförde att Habo kommun inte ser någon möjlighet att ta emot en 
större andel än kommunens andel av länets befolkning vilket skulle 
innebära en mottagning av 10 personer. 

 
Så mina svar till Olle Moln Teike: 
”Hur har ni tänkt att lösa bostad och arbete till dessa individer?” 
På samma sätt som vi löser situationen till alla invånare i Habo kommun. I 
Habo kommun har vi alla samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem 
man varit/är. 
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 ”Anser du att det är rätt att prioritera dessa framför Habos egna 
invånare?” 
Habo kommun prioriterar ingen enskild individ mer än någon annan. Alla 
invånare i Habo kommun är just det, invånare i Habo kommun. 
 
”Anser att du att det ger rätt signaler att ta hit individer från andra delar 
av världen när det råder en världsomfattande pandemi?” 
Vi tar inte hit individer, vi tar emot människor på flykt som söker asyl. Det 
är en viktig signal, inte minst under en global pandemi. Att stärka 
samhörighet och tillsammanskap borde ligga i allas intresse för att kunna 
bibehålla och stärka välfärden. Vi i majoriteten anser att alla 
kommuninvånare ska ha möjlighet att vara en del av samhället och att 
bidra till samhället oavsett vem de varit och vem de kommer att bli, det är 
vår skyldighet.  
 
 
Susanne Wahlström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
Svar till interpellation angående bostäder  
Vi är helt eniga med Vänsterpartiet i viljan och ståndpunkten att alla ska 
kunna hitta en bostad i livets alla skeenden och att det kräver en aktiv 
bostadspolitik. 
 
Som Anders Thelin säkert är väl medveten om så är 
”bostadsförsörjningsprogrammet” under revidering och beslut kommer 
fattas i kommunfullmäktige i vår. Det vore bra och uppskattat om 
Vänsterpartiet tar aktiv del i detta och väljer att komma med förslag på vad 
som kan göras istället för att fokusera på vad man anser inte gjorts då man 
i interpellationen hänvisar till ett läge som var rådande innan 2014. 
Självklart ska man ha med sig backspegeln men jag anser att man inte ska 
låta den vara större än framrutan. 

 
Som Anders Thelin också är väl medveten om, är att ett enigt 
kommunfullmäktige fattat beslut om att ha bostäder som ett av tre 
samhällsövergripande mål, ”bostäder för hela livet”. Ett beslut som 
grundar sig i att alla kommunens invånare ska kunna bo i vår kommun 
genom hela livet, dvs som barn i en familj, som singel, som 
samboende/gift, som förälder, som senior och som omsorgstagare oavsett 
bakgrund. 
 
Sedan gör Anders Thelin ett påstående, nämligen att marknaden inte längre 
löser problemen, om jag förstår A. Thelin rätt syftar han på privata aktörer.  
 
Privata aktörer har under åren bidragit till en ökad bostadsvariation och till 
att det byggts hyreslägenheter av varierande utförande.  
Det kan och behöver byggas fler hyreslägenheter och bostadsrätter för att 
kommunen ska få en bättre bostadsvariation och matcha alla våra 
kommuninvånares behov av bostad.  
Det finns idag flera detaljplaner klara som möjliggör ökad 
bostadsvariation, såväl hyreslägenheter, radhus och bostadsrätter och 
majoriteten av dem är på initiativ av privata aktörer som väljer att satsa på 
Habo kommun.   

 
Jag hoppas att vi alla kan ta ett fortsatt ansvar för en aktiv bostadspolitik 
för alla våra kommuninvånare. En bostadspolitik där vi har en god dialog 
med såväl privata aktörer som med det kommunägda bolaget Habo 
bostäder. 
 
Susanne Wahlström 
Kommunstyrelsens ordförande 
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