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§ 21 Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer 

Diarienummer KS21/67 

Beslut 

Kommunfullmäktige ställer sig bakom Strategi för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län och Kommunal 

utveckling har tagit fram en länsövergripande strategi för arbetet mot våld i 

nära relationer. Syftet med strategin är att främja det regionala och lokala 

arbetet med att förebygga och bekämpa våld samt främja samverkan bland 

länets berörda aktörer.  

Den regionala strategin består av fem mål: 

Mål 1 Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld 

Mål 2 Förbättrad upptäckt av våld 

Mål 3 Starkare skydd och stöd för våldsutsatta vuxna och barn 

Mål 4 Effektivare brottsbekämpning 

Mål 5 Förbättrad kunskap och metodutveckling  

Att ställa sig bakom den regionala strategin innebär att omsätta mål och 

delmål i form av till exempel en handlingsplan med aktiviteter i sin 

verksamhet.  

De jämställdhetspolitiska målen har varit vägledande vid framtagandet av 

strategin, särskilt det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet som är att mäns 

våld mot kvinnor ska upphöra.   

Genom att arbeta med strategins mål bidrar aktörer i länet till att uppfylla 

internationella, nationella och regionala målsättningar om hållbara, trygga, 

jämställda och lika samhällen. Utöver detta styrs arbetet nationellt av lagar, 

föreskrifter och program.    

Varje aktör väljer ut delmål utifrån uppdrag och förutsättningar i sin 

verksamhet. Länsstyrelsen och Kommunal utveckling tillhandahåller 

processtöd i framtagandet av aktiviteter och indikatorer. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom 

Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i 

nära relationer (KS 2021-03-10 § 42). 

Kommunfullmäktiges behandling 

Joakim Lindblom (SD) välkomnar beslutet och yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Hans Jarstig (KD) säger att det är en angelägen strategi inte minst för de 

barn, kvinnor och män som blir utsatta för våld. Han yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ann-Charlotte Kaljo (M) säger att Habo kommun är en av de tryggaste 

kommunerna i Sverige men menar att kommunen kan bli bättre, bland 

annat genom att anta strategin. Strategin är väl genomarbetad och blir en 

bra grund för samordnade insatser. Ann-Charlotte Kaljo yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Maria Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger att det 

är viktigt att vi bygger kommunens arbete utifrån strategin. Det är bra att 

strategin lyfter fram både förövare och offer vilket innebär att kommunen 

behöver arbeta med båda grupperna för att få till förändring. Det som 

också är positivt med strategin är att många är med och samverkar för att 

förebygga våld, bland annat civilsamhället, polisen och region Jönköpings 

län. 

Thomas Gustafsson (S) säger att det är viktigt att synliggöra och lyfta upp 

dessa frågor för att få en tydlighet. Strategin är ett utmärkt dokument att 

arbeta vidare med. Thomas Gustafsson yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Protokollsanteckning 

Hans Jarstig vill ha följande fört till protokollet: på sidan 21 i strategin står 

det "Svenska kyrkan i Jönköping". Svenska kyrkan finns i hela länet, 

liksom andra trossamfund. På sidan 22 finns ett sakfel. Hela människan är 

inte en del av Sveriges stadsmissioner. _____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Fritids- och kulturnämnden  
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§ 22 Svar på motion om motprestation för 
försörjningsstöd, upplaga 2 

Diarienummer KS20/173 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad gällande 

förslaget om att utbetala försörjningsstöd till kvinnan i familjen och att 

avslå övriga förslag. 

Reservationer 

Olle Moln Teike (SD), Joakim Lindblom (SD) och Mari Larsson (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige med följande förslag: 

- att Habo kommun betalar ut försörjningsstöd till kvinnan i familjen, 

- att Habo kommun inför ”Växjölöftet” rörande utbetalning av 

försörjningsstöd, 

- att Habo kommun gör en utredning om heltidsaktivering likt Linköpings 

kommun och 

- att Habo kommun utreder möjligheten att kräva motprestation i högre 

utsträckning än vad som görs idag. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som skriver att i Habo 

kommun har kommunfullmäktige beslutat att förtroendevalda och 

förvaltningar ska arbeta tillitsbaserat. Nämnderna beslutar om 

verksamhetsutvecklingsmål som förvaltningarna ska arbeta för att uppfylla. 

Socialnämnden har beslutat att integration är ett 

verksamhetsutvecklingsmål där nämnden önskar göra en markant 

förflyttning framåt. Detta för att bibehålla en hög sysselsättningsgrad bland 

kommuninvånarna. En hög grad av självförsörjande ger goda, sociala och 

ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle. Integration omfattar 

alla kommuninvånare oavsett ursprung, kultur och funktionsnedsättning. 

Socialförvaltningen har tagit fram strategier för att under innevarande 

mandatperiod nå målet integration. Uppföljning av grad av måluppfyllelse 

redovisas för socialnämnden varje tertial. 
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Socialförvaltningen har som en del i arbetet med att nå 

verksamhetsutvecklingsmålet integration sökt och under hösten 2020 

tilldelats medel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för att 

arbeta med att stödja människor att bli självförsörjande för att inte behöva 

vara beroende av ekonomiskt bistånd. Fokus för arbetet är att kartlägga den 

enskildes förmåga och behov för att kunna bli självförsörjande. 

Rätten till försörjningsstöd ställer krav på den enskilde att enligt gällande 

lagstiftning delta i arbetsmarknadsutbildningar, beredskapsarbete, 

arbetsrehabiliterande åtgärder samt deltagande i introduktionsutbildningar 

för att öka sina möjligheter att kunna få ett arbete. 

När individer inte deltar i överenskomna aktiviteter, beslutar förvaltningen 

att avslå ansökan om försörjningsstöd. 

Socialförvaltningen arbetar med att bibehålla goda relationer med 

näringslivet och civilsamhället för att enskilda ska kunna erbjudas praktik 

eller daglig sysselsättning på olika arbetsplatser. 

Kommuner kan besluta att betala ut försörjningsstöd till mannen eller till 

kvinnan i familjen eller att ha delad utbetalning. I Habo kommun betalas 

försörjningsstödet ut till kvinnan i familjen. 

Socialförvaltningens bedömning är att kommunens invånare med 

nuvarande arbetssätt får tillräckligt stöd för att kunna bli självförsörjande. 

Socialnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad gällande förslaget 

om att utbetala försörjningsstöd till kvinnan i familjen och att övriga 

förslag avslås, vilket också kommunstyrelsen föreslår (SN 2020-11-18 § 62 

och KS 2021-01-13 § 8). 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike (SD) tackar för behandlingen av motionen och yrkar 

bifall till motionen i sin helhet. 

Maria Alsén (L) säger att socialtjänstlagen tydligt reglerar hur 

försörjningsstöd betalas ut, i vilken omfattning och vilka situationer som 

berättigar till försörjningsstöd. Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Morgan Malmborg (HD) säger att det är diskriminering av mannen att 

betala ut försörjningsstöd endast till kvinnan och yrkar att allt 

försörjningsstöd delas mellan man och kvinna vid utbetalning, utom i de 

fall då kommunen anser att någon part är olämplig. Han yrkar även att alla 
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som får försörjningsstöd, och som är arbetsföra, alltid ska göra en 

motprestation. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag till 

Morgan Malmborgs båda yrkanden. Det är många grupper som måste få 

någon form utav stöd, dels de som står långt ifrån arbetsmarknaden men 

också människor med olika funktionsnedsättningar. 

Maria Alsén (L) yrkar avslag till Morgan Malmborgs förslag. 

Försörjningsstöd betalas ut till den person som beviljas stödet. Om det 

handlar om en familj finns möjlighet att betala ut till både kvinnan och 

mannen. Om en person inte har förmågan att göra en motprestationen, ska 

den personen bli utan försörjningsstöd? Vem ska bestämma vad det är för 

motprestation? Försörjningsstöd regleras redan idag och det är fullt 

tillräckligt. 

Gunnar Pettersson (S) tackar för en bra dragning av ärendet och yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag: dels kommunstyrelsens förslag 

att anse motionen vara besvarad gällande förslaget om att utbetala 

försörjningsstöd till kvinnan i familjen och att avslå övriga förslag, dels 

Olle Moln Teikes förslag att bifalla motionen och dels Morgan Malmborgs 

förslag att allt försörjningsstöd delas mellan man och kvinna vid 

utbetalning, förutom då kommunen finner någon part olämplig, och att alla 

som beviljas förförsörjningsstöd alltid ska göra en motprestation. 

Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner 

att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. 

För att utse motförslag godkänns följande propositionsordning vid 

omröstningen: Den som röstar på Olle Moln Teikes förslag röstar ja, den 

som röstar på Morgan Malmborgs förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen för att utse motförslag avges 20 ja-röster och 1 nej-

röst. 9 ledamöter avstår från att rösta och 5 ledamöter är frånvarande. Se 

bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att utse Olle Moln 

Teikes förslag till motförslag. 
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Beslutsgång 

Därefter ställer ordförande proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Olle Moln Teikes förslag. 

Vid omröstningen godkänns följande propositionsordning: Den som röstar 

på kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes 

förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 3 nej-röster. 1 ledamot avstår från 

att rösta och 5 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige 

har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 23 Årsredovisning 2020 

Diarienummer KS21/48 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 

att godkänna reservationer från 2020 års investeringsbudget till 2021 års 

investeringsbudget med 71 297 000 kronor, innebärande att 2021 års 

investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2020 års 

investeringsbudget med – 8 320 000 kronor 

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 

görs för 2020. 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 

Ekonomichef Johan Bokinge föredrar ärendet. Ekonomienheten har tagit 

fram en årsredovisning för 2020. Resultatet uppgår till 50,7 miljoner 

kronor vilket är 38,1 miljoner kronor bättre än budget. Det är det bästa 

resultatet för kommunen som redovisats vilket till stor del beror på bidrag 

från staten med anledning av coronapandemin. I resultatet ingår 

exploateringsintäkter och övriga realisationsvinster med 6,0 miljoner 

kronor. Även koncernen Habo kommun inklusive bolagen gör det bästa 

resultatet någonsin med ett resultat på 63 miljoner kronor efter skatt. 

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga fullmäktiges fyra finansiella 

mål om god ekonomisk hushållning har uppnåtts år 2020. 

Kommunen klarar även målen för ränterisk och den genomsnittliga 

räntebindningstiden. Däremot klarar man inte finansieringsriskens mål vad 

gäller lånens genomsnittliga återstående löptid som ligger strax under 

miniminivå. 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 

Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum 

2021-03-25 
Sida 

10 
 

Justeras Expedierats 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 2020 

har varit ett extraordinärt år som ställt stora krav och press på all personal. 

Susanne Wahlström riktar ett tack till all personal som gjort ett fantastiskt 

arbete under tuffa förutsättningar. Vilka effekter pandemin kommer att ha, 

hur den påverkar allt från arbetslöshet till psykisk hälsa vet vi inte ännu. 

Det är viktigt att kommunen har en ekonomi i balans och ett resultat som 

kan användas för att utveckla och säkerställa en god välfärd, för att Habo 

ska vara den hållbara kommunen. 

Thomas Gustafsson (S) instämmer i tacket till personalen i kommunen som 

gjort en fantastisk insats. Årets resultat ger möjligheter och en 

handlingsplan för det som väntar, bland annat barns psykiska hälsa och 

konsekvenser av ökad arbetslöshet efter pandemin. Han yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Även Henrik Esbjörnsson (M), Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L) 

och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 24 Revisionsberättelse 2020 och beslut om 
ansvarsfrihet 

Diarienummer KS21/48 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 2020 års 

verksamhet. 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2020. 

Stellan Carlström (S), revisionens ordförande, föredrar ärendet och går 

igenom revisionsberättelsen. 

Revisionen noterar att kommunens nya verksamhetsmål redovisas för 

första gången. Enligt redovisad måluppfyllelse har nämnderna delvis 

uppnått sina mål. Revisionen konstaterar att det inte med önskvärd 

tydlighet framgår på vilken grund kommunen bedömt sin måluppfyllelse. 

Uppföljningsrapporterna som ligger till grund för bedömningen tenderar att 

vara beskrivande och redovisningen beskriver främst hur målen uppnåtts - 

inte vad som uppnåtts. Det saknas även tydliga kriterier för när ett mål ska 

bedömas vara uppnått. 

Revisionens uppfattning är att kommunstyrelsen bör arbeta för att 

utvärdering av verksamhetsmålen utvecklas genom en tydligare analys. 

Detta kan exempelvis göras genom mätetal och tydliga bedömingskriterier. 

Enligt särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB, beslutat av 

kommunfullmäktige den 23 februari 2017 § 3, ska bolaget under en 

fyraårsperiod, 2017-2020, producera minst 100 lägenheter, vilket bolaget 

inte uppnått. 

Revisorerna uppmärksammar att kommunstyrelsen, vilka har ansvaret att 

följa bolagens verksamhet, inte agerat för att målet ska uppnås. 

Revisionen bedömer sammantaget att 

 styrelse och nämnder i Habo kommun delvis har bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och ur en ekonomisk 

synpunkt på ett tillfredsställande sätt. 

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
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 resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

fullmäktige beslutat. 

 med nuvarande underlag går det inte tydligt att bedöma om 

resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 

verksamhetsrelaterade mål fullmäktige beslutat. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ, och att fullmäktige 

godkänner kommunens årsredovisning för 2020. 

Kommunfullmäktiges behandling 

Andreas Skiöld (M) tackar för dragningen av ärendet och för det viktiga 

och ansvarsfulla arbete som revisionen gör; att granska verksamheterna 

och komma med förbättringsförslag, vilket är en viktigt del av 

utvecklingen av verksamheterna. Andreas Skiöld yrkar bifall till 

revisionens förslag. 

_____  
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§ 25 Svar på remiss för åtgärdsprogram Anpassning till 
ett förändrat klimat 

Diarienummer KS20/312 

Beslut 

Habo kommun översänder remissvar för åtgärdsprogrammet Anpassning 

till ett förändrat klimat och åtar sig därmed att genomföra de två 

obligatoriska strategiska åtgärderna, de fyra obligatoriska 

länsgemensamma åtgärderna och sex aktörsspecifika åtgärder anpassade 

för Habo. 

Ärendebeskrivning 

Klimatanpassning handlar om att förebygga den klimatförändring vi inte 

kan motverka, det vill säga att lindra de skador som kan uppkomma på 

grund av ett förändrat klimat. Länsstyrelsen har tillsammans med aktörer 

runtom i länet tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram för anpassning till 

ett förändrat klimat (klimatanpassning). Åtgärderna har arbetats fram 

genom aktörernas egna klimat- och sårbarhetsanalyser och bottnar i de sju 

prioriterade klimateffekter som lyfts i den nationella 

klimatanpassningsstrategin. 

Åtgärdsprogrammet omfattar åren 2021 (from 1 juli) till 2025 och tar sin 

utgångspunkt i Agenda 2030 (främst mål 13), ambitionerna i Parisavtalet, 

Sveriges miljökvalitetsmål och Jönköpings läns klimat- och energistrategi. 

Åtgärdsprogrammets syfte är att främja klimatanpassningen inom länets 

verksamheter och därmed även bidra till klimatanpassningen av samhället i 

stort. Därmed lyfter förslaget till åtgärdsprogram fram de åtgärder som är 

nödvändiga för att minimera länets sårbarheter. 

Kommunstyrelsen ansvarar för åtagandena och dess uppföljning. 

Genomförandet sker enligt respektive ansvarsfördelning för kommunens 

verksamheter och de kommunala bolagen. Kommunens verksamheter och 

bolag finansierar åtgärder inom befintlig budget och i ordinarie 

budgetprocess samt vid behov projektfinansiering/bidrag. 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv har tillsammans med 

arbetsgruppen för klimatanpassning gått igenom remissen och lämnat 

förslag på vilka åtgärder som ska antas. Förslaget är två strategiska 

åtgärder, fyra länsgemensamma åtgärder och sex aktörsspecifika 

åtgärder.  Åtagandena och övriga synpunkter lämnas över till länsstyrelsen 

i en särskild svarsfil. 
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Kommunstyrelsen föreslår att Habo kommun översänder remissvar för 

åtgärdsprogrammet Anpassning till ett förändrat klimat och därmed åtar sig 

att genomföra de två obligatoriska strategiska åtgärderna, de fyra 

obligatoriska länsgemensamma åtgärderna och sex aktörsspecifika åtgärder 

anpassade för Habo (KS 2021-03-10 § 33). 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike (SD) anser att hysterin kring klimatet är kraftigt 

överdriven men det ska inte tolkas som att kommunen inte ska göra något. 

Men att slösa Habo kommuns skattemedel på symbolpolitik är inget sunt 

sätt att hantera kommunens ekonomi. Olle Moln Teike yrkar att åtgärd 29 

"ta hänsyn till och förebygga negativa klimateffekter som ingår i 

kommunens klimat- och sårbarhetsanalys" och åtgärd 31 "upprätta en 

klimatanpassad VA-plan" stryks. Han yrkar bifall till övriga föreslagna 

åtgärder. 

Anders Rickman (L) menar att detta är åtgärder som kommunen behöver 

göra för att hantera ett ändrat klimat. Klimatet har redan ändrats och 

kommer att ändras mer. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 

menar att de föreslagna åtgärderna är åtgärder som gynnar Habo kommun. 

Morgan Malmborg (HD) håller med Olle Moln Teike att klimatdebatten är 

överdriven och yrkar på att alla frivilliga åtgärder stryks (åtgärder 29-34). 

Gunnar Pettersson (S) säger att detta är en oerhört angelägen fråga för 

kommunen. Habo kommun måste på alla sätt bidra med det vi kan göra i 

vår kommun. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns tre förslag: kommunstyrelsens förslag att 

översända remissvar och därmed åta sig att genomföra sammanlagt 12 

åtgärder, Olle Moln Teikes förslag att stryka åtgärd 29 och 31 och bifalla 

övriga åtgärder samt Morgan Malmborgs förslag att stryka samtliga 

frivilliga åtgärder, nr 29-34.  

Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 

kommunfullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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§ 26 Svar på remiss för åtgärdsprogram Minskad 
klimatpåverkan 

Diarienummer KS20/346 

Beslut 

Habo kommun översänder remissvar för Åtgärdsprogrammet Minskad 

klimatpåverkan och åtar sig därmed att genomföra den obligatoriska 

strategiska åtgärden och nio områdesspecifika åtgärder. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har tillsammans med aktörer runtom i länet tagit fram ett 

förslag till åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan. Åtgärderna har 

arbetats fram genom klimatrådets fokusgrupper och arbetsgrupper samt 

miljömålssamordnare i kommunerna och Region Jönköpings län. 

Åtgärdsprogrammet omfattar åren 2021 (from 1 juli) till 2025 och syftar 

till att minska vår negativa klimatpåverkan i Jönköpings län. 

Åtgärdsprogrammet lyfter fram prioriterade åtgärder som är viktiga för att 

minimera länets klimatutsläpp, öka den förnybara energin och därmed 

bidra till länets klimat- och energistrategi. Åtgärderna som pekas ut i detta 

program anses främst vara samverkansåtgärder och fokuserar på områden 

som är utpekade i länets klimat- och energistrategi. 

Miljö- och hållarbetsarbetet inom Habo kommun omfattar många styrande 

dokument och kopplar till mål på internationell, nationell, regional och 

lokal nivå. Som ett paraply för kommunens miljö- och hållbarhetsarbete 

finns Agenda 2030 och kommunens vision om Habo – den hållbara 

kommunen för hela livet. 

Resultat från Habo kommuns strategiska miljö- och hållbarhetsarbete visar 

att upphandling, samhällsplanering, transporter, energi och byggnation är 

strategiska områden att arbeta vidare med framåt och där det finns god 

potential till att nå resultat. 

För att nyttja synergieffekter inom verksamheterna och kroka arm med det 

strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet är förslaget att anta en strategisk 

åtgärd och nio områdesspecifika åtgärder som är aktuella för Habo 

kommun och bolag att arbeta med. 

Kommunstyrelsen ansvarar för åtagandena och dess uppföljning. 

Genomförandet sker enligt respektive ansvarsfördelning för kommunens 

verksamheter och de kommunala bolagen. Kommunens verksamheter och 
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bolag finansierar åtgärder inom befintlig budget och i ordinarie 

budgetprocess samt vid behov projektfinansiering/bidrag. 

Åtagandena och övriga synpunkter lämnas över till länsstyrelsen i en 

särskild svarsfil. Habo kommun lämnar bland annat synpunkter kring 

urvalet av åtgärder med fokus på informationsspridning och 

kunskapshöjande insatser kontra fysiska, konkreta åtgärder och 

investeringar.  

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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§ 27 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024 - 
antagande 

Diarienummer KS20/163 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-

2024. 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 

bostadsförsörjning anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen grundar sig på analyser av 

det befintliga bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, 

bostadsbehoven för särskilda grupper och efterfrågan på bostäder. Syftet är 

att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjning kopplat till mål, strategier 

och åtgärder. 

Kommunens nuvarande riktlinjer för bostadsförsörjning gäller mellan åren 

2017-2020. Ett förslag till nya riktlinjer har därför tagits fram och föreslås 

gälla åren 2021-2024. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-08-31 § 99 att anta Riktlinjer för 

bostadsförsörjning 2017-2020. Kommunfullmäktige beslutade då även att 

revidering ska ske i slutet av år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-12 § 85 att godkänna 

projektdirektivet för Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024. 

Styrgrupp för projektet består av kommunalråd, kommundirektör, 

ordförande i byggnadsnämnden samt teknisk chef och projektledare är 

plan- och exploateringschef. 

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning har skickats på remiss enligt 

sändlistan och har ställts ut på samråd under tiden 23 oktober 2020 till och 

med 18 december 2020. 

Under samrådstiden inkom sju yttranden som besvarats i en 

samrådsredogörelse. I samrådsredogörelsen framgår vilka synpunkter som 

kommit in och vilka synpunkter som beaktats i revideringen av riktlinjer 

för bostadsförsörjningen. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för 

bostadsförsörjning 2021-2024 (KS 2021-03-10 § 35). 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Joakim Lindblom (SD) säger att riktlinjerna för bostadsförsörjningen måste 

framåt och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Niklas Fungbrandt (M) säger att Habo kommun är ett föredöme för andra 

kommuner när det gäller att tillskapa bostäder. Kommunen har en bra 

utveckling för att få olika upplåtelseformer och flera flerbostadshus. 

Kommunen har ett mål att ha bostäder för hela livet vilket uppfylls med 

olika former av bostäder. Niklas Fungbrandt anser att riktlinjerna är ett 

mycket bra dokument och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mia Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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§ 28 Bostäder för seniorer 

Diarienummer KS20/316 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att utreda 

vilka aktiviteter som bör finnas i gemensamhetslokalen samt hur dessa bör 

organiseras. Pensionärsorganisationer och övriga intressenter från 

civilsamhället bör bjudas in att aktivt delta i utredningen. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att uppmana Habo 

Bostäder att tillskapa seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen med 

gemensamhetslokaler, mindre lokal för hemtjänst/bovärd samt tillgång till 

fiber för möjlighet att koppla på olika digitala lösningar för omsorg och 

trygghet.  

Habo Bostäder har nu återkommit med närmare beskrivning av hur 

gemensamhetslokalerna skulle kunna utformas. Lokalerna ligger i 

markplan och har en yta om 126 m2 fördelat på samlingslokal och 

kontor/personalutrymmen. Samlingslokalen rymmer 30 personer samt 

pentry/serveringsdel och WC. 

Kontorsdelen rymmer 3 arbetsplatser, pentry, WC och mötes/pausrum. 

Lokalerna kommer att anpassas till kommunens planerade verksamhet 

avseende tekniska installationer enligt de uppgifter som tidigare har 

lämnats till Habo Bostäder. 

Vad gäller boendelägenheterna så är de berättigade till investeringsstöd. 

Habo Bostäder håller just nu på att utreda eventuellt stöd till lokalerna. 

Lägenheternas hyressättning bestäms av regelverket för bidrag. De boende 

i huset är hyresgäster hos Habo Bostäder och tilldelas lägenheter enligt 

samma principer som övriga lägenheter i Habo Bostäders bestånd. Ett 

tillkommande kriterium för det aktuella huset är att man har förtur om man 

är över en viss ålder. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger socialnämnden i 

uppdrag att utreda vilka aktiviteter som bör finnas i gemensamhetslokalen 

samt hur dessa bör organiseras. Pensionärsorganisationer och övriga 

intressenter från civilsamhället bör bjudas in att aktivt delta i utredningen 

(KS 2021-03-10 § 39). 
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Kommunfullmäktiges behandling 

Hans Jarstig (KD) säger att det är glädjande att kommunen, genom 

beslutet, dels kan ordna 27 lägenheter och dels en träffpunkt för 

kommunens invånare. Detta är ett bra exempel på hur kommunen och 

Habo Bostäder AB kan driva fram någonting tillsammans som gynnar 

samhället. Hans Jarstig yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Morgan Malmborg (HD) säger att det är bra att alla partier i 

fullmäktige står bakom ett seniorboende men menar att den stora frågan är 

var kommunens seniorer vill bo. Han undrar även hur de seniorer ska göra 

som inte orkar gå sträckan mellan seniorboendet och centrum? Han yrkar 

avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen och är positiv till att 

kommunen får ett seniorboende. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

att fullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda vilka aktiviteter som 

bör finnas i gemensamhetslokalen samt hur dessa bör organiseras, 

pensionärsorganisationer och övriga intressenter från civilsamhället bör 

bjudas in att aktivt delta i utredningen, och dels Morgan Malmborgs 

förslag om avslag. 

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen 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. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 1 nej-röst. 11 ledamöter avstår 

från att rösta och 5 ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige har 

således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga nr 1. _____ 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Habo Bostäder AB  
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§ 29 Val av ombud till bolagsstämma 2021 för Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB 

Diarienummer KS21/53 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 

Lisbet Bärenholdt, till kommunens ombud vid bolagsstämmorna. Till 

ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent 

Bjärkhed. 

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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§ 30 Motion om förändrat och anpassat arbetssätt 
under och efter coronapandemin 

Diarienummer KS21/71 

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion om förändrat och anpassat 

arbetssätt under och efter coronapandemin och föreslår att samtliga 

förvaltningar utreder vilka digitala arbetssätt som kan permanentas 

framöver med lärdom av pandemin. Se bilaga 2. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  
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§ 31 Rapportering av ej verkställda beslut 

Diarienummer KS21/90 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 

socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 

månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 

den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 

kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 

förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 

verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 

Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2020 rapporterat till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) om tre gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 

socialtjänstlagen samt tre beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. 

Socialnämnden har även rapporterat om fyra gynnande beslut gällande 

dagverksamhet, där verkställighet avbrutits och inte återupptagits inom tre 

månader från avbrott. Dessa fyra beslut rapporterades även kvartal 2 och 3 

2020. 

_____ 
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    Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nummer  22 22 28  

BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Gunnar Pettersson 

 

S 

 

X 

 

 

 

X 

  

avstår 

 

 

 

 

Susanne Wahlström  M X  X  X    

Hans Jarstig   KD X  X  X    

Olle Moln-Teike SD X   X X    

Ewa Wettebring S X  X  avstår   

Niklas Fungbrandt M X  X  X    

Anna Miller C - - - - - -   

Anders Almfors Stefan Björk L avstår X  X    

Nicklas Gustavsson   S X  X  avstår   

Karin Hultberg KD X  X  X    

Fredrik Wärnbring M X  X  X    

Joakim Lindblom SD X   X X    

Jeanette Nyberg S X  X  avstår   

Maria Alfredsson KD - - - - - -   

Ulf Bertills   C X  X  avstår   

Thomas Gustafsson   S avstår X  avstår   

Anders Rickman L avstår X  X    

Ingvar Briland Andreas Skiöld M X  X  X    

Anders Thelin   V avstår X  avstår   

Mari Larsson   SD X   X X    

Morgan Malmborg HD  X avstår  X   

Eva Damberg Lenny Ödegården S avstår X  avstår   

Ann-Charlotte Kaljo   M X  X  X    

Jon Harald Jonsson KD X  X  X    

Kent Bjärkhed S X  X  avstår   

Henrik Esbjörnsson M X  X  X    

Helena Persson C avstår X  avstår   

Margareta Fick   MP avstår X  avstår   

Conny Eriksson SD - - - - - -   

Eva-Lis Svensson   S - - - - - -   

Jan Lenhammar   KD X  X  X    

Maria Alsén   L avstår X  X    

Johanna Bergbom   M X  X  X    

Mats Lindén S - - - - - -   

Lisbet Bärenholdt M avstår X  X    

                                                   Summa:                                    20 1 26 3 18 1   
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    Bilaga 2 

  


