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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus samt deltagande på distans. 
Torsdagen den 29 april 2021 klockan 18.00–19.10 

Beslutande      Gunnar Pettersson (S)  
Susanne Wahlström (M)  
Hans Jarstig (KD)  
Olle Moln Teike (SD)  
Ewa Wettebring (S)  
Niklas Fungbrandt (M)  
Anders Almfors (L)  
Nicklas Gustavsson (S)  
Karin Hultberg (KD)  
Fredrik Wärnbring (M)  
Joakim Lindblom (SD)  
Jeanette Nyberg (S) 
Maria Alfredsson (KD)  
Anders Rickman (L) 
Andreas Skiöld (M) 
Anders Thelin (V)  
Mari Larsson (SD)  
Morgan Malmborg (HD)  
Eva Damberg (S)  
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD)  
Kent Bjärkhed (S)  
Henrik Esbjörnsson (M)  
Helena Persson (C)  
Margareta Fick (MP)  
Jan Lenhammar (KD)  
Liselotte Heinonen (L)  
Johanna Bergbom (M) 
Lisbet Bärenholdt (M), ordförande 

Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef 
Katarina Gustafsson, administratör 
Erik Reffner, IT-chef 
Anton Josefsson, systemtekniker 
Svante Modén, teknisk chef 
Ove Hellström, revisionen 
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§ 32 Utökad borgensförbindelse 
Diarienummer KS21/102 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar utökning av de helägda bolagens borgensram 
med 70 710 000 kronor till 601 000 000 kronor för år 2021. 
Borgensåtagandet per bolag föreslås bli 138 000 000 kronor för Habo 
Energi AB, 103 000 000 kronor för Habo Kraft AB och 360 000 000 
kronor för Habo Bostäder AB. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB:s vd har inkommit med skrivelse om behov av ökad 
borgensram för Habo Energi AB, Habo Bostäder AB och Habo Kraft AB. 

Habo Energi AB begär en utökad borgensram med 20 000 000 kronor till 
totalt 138 428 000 kronor. Anledningen är utbyggnad av fjärrvärme- och 
fibernät.  

Habo Kraft AB begär en utökad borgensram med 20 000 000 kronor till 
totalt 103 000 000 kronor. Anledningen är bland annat planerade 
investeringar i form av effektökning i transformatorstationer och centralt 
ledningsnät. 

Habo Bostäder AB begär en utökad borgensram med 30 000 000 kronor till 
totalt 359 450 000 kronor. Anledningen är planerad byggnation inom 
kvarteret Liljekonvaljen. 

Nivån på den nuvarande borgensramen beslutades av kommunfullmäktige 
(§ 32) den 29 april 2020. I beslut om borgensram (KF § 143) från 19 
december 2019 redogjordes för de kommunala bolagens kommande 
borgensbehov. Det totala borgensbehovet t o m år 2025 uppskattades till 
805 000 000 kronor. Den ovan begärda utökningen om 70 000 000 kronor 
förändrar inte prognosen om det totala borgensbehovet år 2025. Förslaget 
till ny borgensram har avrundats. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Energi AB 
Ekonomichef  
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§ 33 VA-plan - vision och strategi 2030 
Diarienummer KS21/103 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till VA-plan – vision och strategi 2030. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommuns vatten- och avloppsplan består av ett huvuddokument - 
VA-plan – samt fem mer detaljerade delplaner som ska utgöra stöd för 
tjänstemännen i deras arbete. 

Utöver detta ska även en vision och strategi tas fram, vars syfte är att 
beskriva hur kommunen genom VA-planen ska uppnå målet om en 
vattenförsörjning som är hållbar i framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Beslut som kommunen fattar 
framöver och som gäller vattenförsörjning och avloppshantering ska 
grundas på de ställningstagande som finns i VA-plan – vision och strategi 
2030. Vision och strategi anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt 
givet de förutsättningar som finns i kommunen. 

I vision och strategi anges att klimatmässig, social, ekonomisk och 
ekologisk långsiktig hållbarhet inom vattenförsörjning och 
avloppshantering innebär att vattenförsörjningen ska vara robust och 
uppfylla krav på god dricksvattenkvalitet. Avloppsvatten ska avledas utan 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vattenförsörjning och 
avloppshantering ska uppfylla god resurshushållning och 
kretsloppsanpassning till exempel genom att begränsa energiförbrukningen 
och tillvarata växtnäringsämnen från avlopp. Hållbar vattenförsörjning och 
avloppshantering förutsätter också att den över tiden kan anpassas till 
förändringar i klimatet. 

VA-plan – vision och strategi 2030 har tagits fram med utgångspunkten i 
de tidigare utformade dokumenten Nulägesbeskrivning för vatten och 
avlopp, Klimatanpassad dricksvattenförsörjning och Vägledning för 
kommunal VA-planering (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). 
Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångpunkt i Vattendirektivet 
som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering. 

VA-plan – vision och strategi 2030 är ett politiskt beslutat dokument som 
ska fastställas av kommunfullmäktige och är styrande för VA-planarbetet. 
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Arbetet med att ta fram dokumentet har skett stegvis och i nära samspel 
med översiktsplanen med huvudsyfte att möta kommunens eget behov av 
underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har skett genom 
förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
vattenförsörjning och avloppshantering går hand i hand med 
samhällsutveckling samt miljö- och hälsomässig nytta. Vision och strategi 
blir också ett redskap att uppfylla en rad av de krav som ställs i 
lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. Vision och strategi för VA-
plan gäller fram till 2030. 

_____  
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§ 34 Slutredovisning av investeringsprojekt 
Diarienummer KS21/72 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har lämnat in slutredovisning för 
investeringsprojekt som avslutats under 2020 vars totala budget överstiger 
3 miljoner kronor alternativt där den totala investeringsavgiften överstigit 3 
miljoner kronor. 

Åtgärder på Gästgivaregatan har kostat 1 892 000 kronor vilket är  
1 708 000 kronor mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på 
att uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget blev lägre. 

Gång- och cykelväg vid Jönköpingsvägen har kostat 5 592 000 kronor 
vilket är 3 392 000 kronor högre än budgeterat. Beläggnings- och 
belysningskostnader togs in i projektet och den negativa avvikelsen är en 
följd av felaktigt uppskattade mängder avseende till exempel 
fyllnadsmassor, träd och stubbar. Projektbidrag har erhållits om 1 500 000 
kronor som delvis kommer att finansiera kapitalkostnaderna för projektet. 

VA-projekt på Gästgivaregatan har kostat 2 106 000 kronor vilket är  
1 343 000 kronor mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på 
att uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget blev lägre. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Controller  
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§ 35 Revidering av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av förordning om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19 
Diarienummer KS21/101 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner revideringen av kommunstyrelsens 
reglemente. 

Ärendebeskrivning 
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger 
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på 
en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på 
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas 
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. 
Förordningen upphör att gälla vid utgången av september 2021. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det 
på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte 
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt 
innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Smittskyddsläkaren 
och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens 
förslag innan kommunen meddelar föreskrifter. 

Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som 
enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella 
föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns 
därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en 
badplats eller på någon annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen, 
genom en ändring av kommunstyrelsens reglemente. 

Delegering från kommunfullmäktige läggs en ny punkt in: § 7 Punkt 7. 
Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel 
enligt 8 kap begränsningsförordningen (2021:8) i syfte att hindra 
smittspridning. 
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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen 
av kommunstyrelsens reglemente (KS 2021-04-14 § 62). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 36 Svar på motion om att stoppa besparingarna inom 
kostenheten 
Diarienummer KS21/40 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att 
besparingarna inom kostenheten ska stoppas. Han yrkar även att "det 
sparas in på välbetalda politikertjänster samt överflödiga tjänstemän", samt 
att en konsekvensanalys görs angående vilken konsekvenser det får vid 
genomförande av planerade besparingar. 

Motionen lämnades in i samband med att det blev känt att kostenheten 
gjort anpassningar i menyerna för att kunna klara sin budget 2021. Alla 
verksamheter behöver reducera sina kostnader för att klara budgeten under 
år 2021, så även Habo kost. För att klara sin budget har Habo kost därför 
behövt göra vissa förändringar i verksamheten samt behövt anpassa 
menyerna inom äldreomsorgen och skolan/förskolan till de nya 
budgetförutsättningarna. Kostverksamhetens ekonomiska förutsättningar 
har också försämrats det första kvartalet efter det att ombyggnaden av 
centralköket har blivit dyrare än beräknat kombinerat med att 
avskrivningskostnaderna kalkylmässigt tidigare har underskattats. 

Kommunstyrelsen har dock kommit fram till att man inte vill att 
kostnadsreduceringar ska drabba de som äter av maten, och fattade därför 
den 10 mars beslut om att tillskjuta 700 000 kronor till kostenheten som 
ska täcka de ökade hyreskostnaderna och för att man ska kunna återgå till 
tidigare kvalitet på maten inom skola, förskola och äldreomsorg (KS 2021-
03-10 § 31). Vad gäller yrkandet om spara in på politiker så kommer 
frågan om politisk organisation behandlas av parlamentariska gruppen 
under våren 2021 för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i god 
före valet 2022. 

Kommunstyrelsen anser att alla anställda i Habo kommun gör ett viktigt 
arbete och alla fyller sitt syfte och bidrar till att vi kan erbjuda välfärd och 
service till kommunens invånare. 
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Någon konsekvensanalys av motionärens föreslagna besparingar kommer 
inte att göras. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2021-04-14 § 60). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) tackar för behandlingen av motionen och 
yrkar att att-sats två ska bifallas och att att-sats ett och tre ska anses vara 
besvarade. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att endast att-sats ett ska anses vara besvarad 
samt att att-sats två och tre avslås. 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner att det finns tre förslag: dels kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen vara besvarad, dels Morgan Malmborgs förslag att 
bifalla att-sats två och anse att-sats ett och tre besvarade och dels Olle 
Moln Teikes förslag att anse att-sats ett vara besvarad och att avslå att-sats 
två och tre. Ordförande ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

  

_____  
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§ 37 Svar på motion om förändrat och anpassat 
arbetssätt under och efter coronapandemin 
Diarienummer KS21/71 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
coronapandemin har påverkat hela Habo kommuns och kommunens sätt att 
arbeta. För att kunna bedriva arbetet så har alternativa arbetssätt vuxit fram 
och det digitala arbetssättet vuxit sig starkare. Olle Moln Teike föreslår att 
samtliga förvaltningar utreder vilka digitala arbetssätt som kan 
permanentas framöver med lärdom av pandemin. 

Utvecklingsarbete pågår ständigt i kommunen. Precis som motionären 
skriver har utvecklingsarbete i form av digitala arbetssätt drivits framåt 
snabbare under pandemin än vad det hade gjort annars. Det tydligaste 
exemplet på det är digitala möten. I en tid när de flesta måste arbeta 
hemma för att minska risken för smittspridning har flera verksamheter 
inom kommunen tvingats tänka och om tänka nytt. Visserligen fanns 
möjlighet till digitala möten redan före pandemin, och det användes av 
vissa, men långt ifrån alla. 

Ekonomienheten gjorde i januari 2021 en enkät som skickades till alla som 
arbetar i kommunhuset och till alla enhetschefer. Urvalet baseras på att det 
i kommunhuset och bland enhetscheferna finns flest antal personer som 
arbetar administrativt och det är sannolikt att det är bland dessa digitala 
möten i största grad ersatt fysiska möten. Enkäten besvarades av 78 
personer. 

Svaren visar att bland annat att 

• 97 % tycker att tekniken fungerar bra 
• 92 % upplever att man sparar tid 
• 97 % kan tänka sig att till viss del fortsätta ha digitala möten även 

efter pandemin. 
• 50 % att det blir mindre dialog 
• 55 % anger också att erfarenhetsutbytet blir mindre 

I enkäten fanns också möjlighet att komma med synpunkter i fritext. 
Generellt kan man säga att digitala möten upplevts positivt och att tekniken 
fungerat bra. Många vill fortsätta med digitala möten i viss omfattning 
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främst för avstämningsmöten både internt och externt samt för seminarium. 
Däremot finns ett behov av att vissa möten hålls fysiskt när det återigen är 
möjligt för att få en bättre diskussion och större erfarenhetsutbyte. Möten 
av workshop karaktär har upplevts svårast att genomföra digitalt. 

Det som framkommer som mest negativt med digitala arbetssätt är 
avsaknad av kroppsspråk och avsaknaden av nätverkande i pauser. Även 
om digitala möten å ena sidan upplevs som mer effektiva eftersom det inte 
förekommer mellanprat på samma sätt, anges å andra sidan att det blir ett 
bakslag på effektiviteten eftersom heller inga frågor blir lösta i pausen eller 
mellanpratet. En annan negativ aspekt som tas upp är att arbetet inte blir 
lika lustfyllt. 

Någon utredning om vilka digitala arbetssätt som ska permanentas 
framöver torde inte behöva genomföras då bedömningen är att digitala 
möten redan har blivit en bestående förändring, och att det kommer 
fortsätta vara en del av kommunens arbetssätt där det är lämpligt. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2021-04-14 § 61). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) tackar för behandlingen av motionen och säger att 
tanken med motionen var inte endast att se till de digitala arbetssätt som 
uppkommit under pandemin, utan även andra arbetssätt som kan vara bra 
att ta tillvara på, till exempel vad gäller hygien, men att han missade att få 
med detta i motionen. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Morgan Malmborg (HD) yrkar avslag på motionen. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner att det finns två förslag: dels kommunstyrelsens förslag 
att anse motionen vara besvarad samt Morgan Malmborgs förslag att avslå 
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 
att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 38 Svar på motion om att ställa hårdare krav på 
regionen angående kollektivtrafik för alla 
Diarienummer KS20/231 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) och Lennart Karlsson (HD) har lämnat in en 
motion om hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla. 

Motionärerna skriver att invånare på landsbygden betalar lika hög skatt 
som de som bor i tätorterna. Därav bör det vara en självklarhet att även de 
ska ha möjligheter att ta sig till arbete, service, affärer, skola, träning och 
besöka släkt och vänner. Habodemokraterna anser att 

• De folkvalda kommunpolitikerna trycker på de i Regionen 
ansvariga så att alla kommunens skattebetalare, nyinflyttade och 
besökande ges samma möjligheter oavsett var man bor enligt 
dagens tes ”allas lika värde” 

• Att påverka länstrafiken att utöka turerna till kommunens 
ytterområden för att de utan körkort och eller fordon ska kunna resa 
mer obehindrat och säkert 

• Att synliggöra för regionen att även de i ytterområden är med och 
betalar för något de inte får tillgång till vilket i ett rättvist samhälle 
skulle innebära skattelättnader eller skatteavdrag. 

Kollektivtrafiken finansieras till cirka 60 % av skatteintäkter och till cirka 
40 % av biljettintäkter. Längs de starkaste stråken är 
självfinansieringsgraden så hög som upp till 70-80%, medan den på 
svagare linjer kan ligga på 15-20 %. De starkaste stråken är främst 
stadstrafiken i Jönköping och Nässjö, och de svagaste stråken finns på 
landsbygden. Ett högt resande i stadstrafiken och längs övriga starka stråk, 
till exempel linje 114 mellan Habo och Jönköping, bidrar till att trafik kan 
upprätthållas även på landsbygden. Mer trafik och många resenärer längs 
de starka stråken bidrar således till att det kan finnas trafik även på 
landsbygden, utan att skatten behöver höjas. 

Utöver linjetrafik har de som bor på längst ut på landsbygden, med minst 
en kilometer till närmsta hållplats, även tillgång till närtrafiken, som är 
skattefinansierad till cirka 90 %. 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Sida 
14 

 

Justeras Expedierats 

 

Att ge alla samma tillgång till kollektivtrafik oavsett var man bor är en 
omöjlighet. Det finns inte resurser vare sig i form av pengar eller i form av 
tillräckligt många chaufförer och fordon. I Region Jönköpings läns 
trafikförsörjningsprogram anges att det är de starka stråken som ska 
prioriteras, för att det ska bli bäst för flest. Ju bättre de starka stråken går, 
desto mer resurser kan läggas på ytterområdena. 

Kommunen för kontinuerligt dialoger med länstrafiken om trafikutbudet i 
hela Habo kommun. Kommunen och länstrafiken är inte alltid överens, och 
även om det till syvende och sist alltid är länstrafiken som bestämmer, så 
har kommunen vid ett antal tillfällen rönt framgång och kunnat bibehålla 
trafik där länstrafiken haft för avsikt att prioritera ned. 

Som skattebetalare är man med och tillsammans finansierar kollektiva 
nyttigheter, så som skola, sjukvård, social omsorg, infrastruktur, 
kollektivtrafik, med mera. Det innebär att man som skattebetalare inte 
nyttjar allt det som skatteintäkterna är till för att finansiera. Det kan tyckas 
orättvist, men regionen är troligtvis fullt medvetna om detta utan att det 
behöver synliggöras av kommunen. 

Sammanfattningsvis har regionen antagit att det är de starka stråken som 
ska prioriteras, men många resande längs de starka stråken genererar bättre 
totalekonomi som i förlängningen kan gynna landsbygden. Dialoger förs 
redan kontinuerligt med länstrafiken där kommunens mål är att påverka för 
alla invånares bästa, och att betala skatt är att bidra till den allmänna 
välfärden utan att man alltid får ta del av allt själv. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2020-11-11 § 144). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) tackar för behandlingen av motionen och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Även Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 39 Svar på motion om nytt golv till Habo sporthall 
samt en rejäl läktare till den nya planerade 
sporthallen på Kärnekulla 
Diarienummer KS20/204 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD), Joakim Lindblom (SD) och Mari Larsson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag på att en 
godkänd pvc-matta läggs i Habo sporthall och att en rejäl läktare som är 
godkänd för matchspel planeras när ny sporthall byggs på Kärnekulla. 

Morgan Malmborg anser att utbyte av sporthallsgolvet kan ske till en 
kostnad av 100 000 kr. 

Tekniska förvaltningen skriver att Fagerhult Habo Innebandy, med 
anledning av att herrlaget ska spela i SSL (Svenska superligan för herrar) 
och damlaget i Allsvenskan verksamhetsåret 20/21, har ansökt till 
kommunen om högre bidrag och påtalat att PVC-matta är ett krav från 
Svenska Innebandyförbundet och att det måste investeras i en sådan om 
seniorlagen ska kunna bedriva verksamhet i sporthallens A-hall. Merparten 
av herrlagets matcher behöver oavsett golvunderlag spelas i en annan hall 
då A-hallen har för låg publikkapacitet, men föreningen skriver att det är 
viktigt med möjligheten till träning i A-hallen. 

Med anledning av föreningens ansökan har kommunstyrelsen, efter förslag 
från fritids- och kulturnämnden, uppdragit till tekniska förvaltningen att 
undersöka möjligheter, kostnader och konsekvenser för byte av golv i 
sporthallens A-hall. Utredningen är ännu inte färdig, men de prisuppgifter 
som förvaltningen har fått in visar att kostnaden är cirka 700 000 kronor 
för utbyte av golvet. När utredningen är klar kommer ställning tas till om 
golvet ska bytas ut eller inte. 
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Ett funktionsprogram för ny sporthall på Kärnekulla har tagits fram i 
samverkan med företrädare för skolan, fritids- och kulturförvaltningen, 
Fagerhults innebandy och Habo Wolley. 

Projekteringsarbete har nu påbörjats med funktionsprogrammet som 
underlag för de grundläggande kraven på utformning av sporthallen. I 
funktionsprogrammet framgår att läktare ska utformas med 600 sittplatser 
och 200 ståplatser.  

I uppdraget till projektören ingår även att utreda kostnaderna och 
förutsättningarna för eventuell utökning av läktarplatser till 700 sittplatser 
och 300 ståplatser. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2020-11-11 § 134). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Mari Larsson (SD) säger att antalet sittplatser som projektören har fått i 
uppdrag att utreda inte stämmer överens med vad Svenska Superligan för 
innebandy (SSL) och Svenska Innebandyförbundet kräver för matchspel. 
Enligt Svenska Innebandyförbundet ska läktare ha plats för 1000 åskådare 
varav 80 % ska vara sittplatser och 20 % vara ståplatser. Av sittplatserna 
ska 25 % ha ryggstöd. Hon yrkar på återremiss av ärendet för att läktaren 
ska uppfylla kraven från SLL och Svenska Innebandyförbundet. 

Morgan Malmborg (HD) anser att kommunen ska bygga en sporthall med 
godkänd läktare för matchspel. Han yrkar också på återremiss av ärendet. 

Susanne Wahlström (M) säger att frågan om läktarplatser har diskuterats i 
många år. Man måste fråga sig vad sporthallen ska användas till, är det till 
en förening eller till Habo kommuns invånare och därmed flera föreningar. 
När motionen kom in var arbetet redan igång efter bra dialog med 
berörda föreningar. Kommunen har att ta hänsyn till Habos invånare och 
samtliga föreningar, möjlig budget och vad som är Habo kommuns behov. 
Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
det ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår bara 
kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 40 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS21/98 

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 två motioner som inte är avgjorda: 
 

1. Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och 
sammangår med annan/andra kommun/kommuner (C) 
Inkom 2020-09-24. 
Har behandlats av kommunstyrelsen. 
 

2. Motion om trygghetsboende nära centrum (HD) 
Inkom 2021-01-28.  

_____  
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§ 41 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS21/98 

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 ett medborgarförslag som inte är avgjort: 

1. Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla 
Inkom 2020-09-24 
Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

_____  
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§ 42 Redovisning av ej verkställda motioner och ej 
verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Diarienummer KS21/98 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda motioner 
och av ej verkställda fullmäktigebeslut, samt låter samtliga motioner och 
beslut stå kvar på bevakningslistan utom Motion om att sätta upp 
busskurer vid Ebbarp, och beslut om att anta förslag till revidering av de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun vilka avförs från 
listan. 

Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska 
samtliga bifallna motioner som finns på en bevakningslista redovisas till 
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid 
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska 
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från 
bevakningslistan. Sedan 2014 redovisas även övriga 
kommunfullmäktigebeslut som inte har verkställts. 

För närvarande finns följande motioner på bevakningslistan: 
 

1. KF § 151 2018-12-11 Beslut att sätta upp busskurer vid Ebbarp. 
Kommentar: Motionen föreslås avföras från listan med hänvisning 
till att hållplatsen ligger längs statlig väg och Habo kommun har 
därför inte rådighet över hållplatsens utformning. Hållplatsen i 
södergående riktning ligger dessutom i en så kallad konfliktzon, 
eftersom den ligger i en anslutning till en påfart. Att bygga ett 
väderskydd i en sådan konfliktzon skapar en falsk trygghet. 
Kommunen har varit i kontakt med Trafikverket som meddelar att 
för att bygga ett säkert väderskydd krävs en större förändring i 
infrastrukturen vid platsen. Det är ett stort ingrepp i 
mångmiljonklassen som Trafikverket inte har för avsikt att 
genomföra. 
 

2. KF § 132 2019-11-28 Beslut att kartlägga i vilken grad 
problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i 
Habo kommun, att ta fram en handlingsplan och att utbilda och 
informera personal inom socialtjänst, kommunal sjukvård och skola 
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om anmälningsskyldigheten. 
Kommentar: Pågår 

KF § 133 2019-11-28 Beslut om att planera för grundsärskola årskurs 1-6 
och träningsskola årskurs 1-9. 
Kommentar: Tas upp som ett äskande inför budget 2022. 

Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 31 december 
2020 har ännu inte verkställts: 

1. KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka 
fastigheter som ska bevaras i kommunen ska tas fram. 
Kommentar: Pågår 
 

2. KF § 123 2018-11-29 Beslut om att anta förslag till revidering av 
de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun. 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut. 
Kommunen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som 
inte meddelade prövningstillstånd. Ärendet föreslås därför avföras 
från listan. 
 

3. KF § 22 2019-02-28 Beslut att ta fram en markanvändningsplan för 
Habo centrum. 
Kommentar: Pågår  

_____  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-04-29 

Sida 
21 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 43 Avsägelser och fyllnadsval 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Maria Alsén och beslutar 
att avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i socialnämnden samt ersättare i 
kommunstyrelsen varför nya ledamöter och ersättare ska utses. 

Liberalerna ber att få återkomma vad gäller uppdraget som ledamot i 
socialnämnden och uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Maria Alsén 
HR-administratör  
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§ 44 Medborgarförslag om vandringsstig/cykelstig 
mellan Sjogarp och Domsand 
Diarienummer KS21/123 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skapa en 
vandringsstig/cykelstig mellan Sjogarp och Domsand. Se bilaga 1. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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