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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 18.00–19.20 

Beslutande Gunnar Pettersson (S) 
Susanne Wahlström (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ewa Wettebring (S) 
Niklas Fungbrandt (M) 
Mari Lindahl (L) 
Nicklas Gustavsson (S) 
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Karin Hultberg (KD) 
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Thomas Gustafsson (S) 
Anders Rickman (L) 
Ingvar Briland (M) 
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Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) 
Berit Torstensson (S) 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP) 
Lenny Ödegården (S) 
Jan Lenhammar (KD) 
Stefan Björk (L) 
Andreas Skiöld (M) 
Jarl Karlsson (S) 
Lisbet Bärenholdt (M) 
 

Övriga närvarande Frida Wahlund, sekreterare 
Jan Sundman, kommundirektör 
Stellan Carlström (S), ordförande revisionen 
Jimmy Lindberg, Deloitte § 59-61 
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 61 
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Paragrafer 59–67 

Utses att justera Fredrik Wärnbring och Morgan Malmborg  

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-10-28 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Kommunkansliet 

Underskrift 

 
 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-10-28 

Sida 
3 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 59 Godkännande av dagordning 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger till interpellationen som en punkt på 
dagordningen. 

Ärendebeskrivning 
En interpellation har inkommit efter att handlingarna till 
kommunfullmäktige skickades ut, men inom den tid som arbetsordningen 
föreskriver. Interpellationen har lagts på bordet och ordföranden föreslår 
att den läggs till dagordningen. 

Morgan Malmborg (HD) anser att interpellationen borde ha skickats ut till 
ledamöterna före mötet och yrkar på att interpellationen inte ska få ställas 
vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels att interpellationen ska få 
ställas vid dagens sammanträde, och dels att den ska skjutas till nästa 
sammanträde. Hon ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska få ställas vid dagens 
sammanträde. 

_____  
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§ 60 Redovisning av granskningsrapporten Avgifter i 
äldreomsorgen 
Diarienummer KS21/286 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte granskat socialnämndens 
avgiftsintäkter inom äldreomsorgen. 

Vid dagens sammanträde inleder revisionens ordförande Stellan Carlström 
(S) med att kort berätta om bakgrunden till granskningen och att 
revisionsfrågan har varit "Har socialnämnden en ändamålsenlig och 
tillräcklig intern kontroll vid avgiftsdebitering inom äldreomsorgen?". Han 
lämnar därefter ordet till Jimmy Lindberg från Deloitte som går igenom 
granskningsrapporten. 

Revisionen har uppmärksammat att kommunen har oförklarliga 
intäktsavvikelser jämfört med riket i helhet.  

Bedömningen är att socialnämnden till viss del har en ändamålsenlig och 
tillräcklig intern kontroll vid avgiftsdebitering inom äldreomsorgen.  

Revisionen rekommenderar socialnämnden att 

- kvalitetssäkra processen kring inlämnade uppgifter gällande antal 
omsorgstagare till Socialstyrelsen och redovisade intäkter till 
räkenskapssammandraget. 

- se över, utveckla och kvalitetssäkra processen kring avgiftsdebitering. 

- förtydliga ansvar och roller inom organisationen och utveckla kontrollen 
av inkomstuppgifter (exempelvis genom att se över möjligheten att 
debitera maxtaxa tills omsorgstagare visar att de sökt bostadstillägg). 

- utveckla kontrollen av inkomstuppgifter. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Socialnämndens ordförande Hans Jarstig (KD) kommenterar granskningen 
och säger att det är positivt att granskningen har genomförts. Nämnden tar 
granskningen till sig och kommer att arbeta vidare för att åtgärda bristerna. 

_____  
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§ 61 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2021 – 
delårsrapport 
Diarienummer KS21/89 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen för tertial 
2 2021. 

Ärendebeskrivning 
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef, redogör för 
delårsrapporten. Resultatet för perioden 1 januari till och med 31 
augusti 2021 är 90 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor högre än 
resultatet för motsvarande period 2020. I delårsresultatet för 2021 
är vinster från tomtförsäljning inkluderade med 2,4 miljoner kronor. I 
resultatet för motsvarande period 2020 var reavinsterna 0,3 miljoner 
kronor. Verksamhetens nettokostnader har under perioden minskat med  
2,6 %. Personalkostnaderna, inklusive pensioner, som utgör en stor del 
av verksamhetens kostnader har ökat med 2,1 %. 

Intäkter i form av skatter och generella statsbidrag har ökat med 27,2 
miljoner kronor (5,4 %). 

Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 42,5 miljoner kronor som till 
huvudsak förklaras av skatter och generella statsbidrag. 

För hela koncernen inklusive bolagen är delårsresultatet 98,9 miljoner 
kronor före skatt. Utfallet för bolagen är 9,1 miljoner kronor före skatt per 
den 31 augusti, och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 15,4 
miljoner kronor. Totalt för hela koncernen visar prognosen på ett överskott 
på 57 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktiges samtliga mål om god ekonomisk hushållning 
beräknas uppnås år 2021. Målen har också uppnåtts för perioden 1 januari 
till och med 31 augusti 2021. 

Kommunfullmäktiges har antagit tre fokusområden för samhällsutveckling: 
ett starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet och psykisk hälsa. 
Samtliga tre områden bedöms utvecklas i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktige har också antagit tre fokusområden för 
verksamhetsutveckling: enkel och tillgänglig service, mål för effektiv 
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resurshantering och attraktiv arbetsgivare. Även dessa tre ligger på godkänt 
eller nära godkänt. 

I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras utfall i förhållande till 
policy för ränte- och finansieringsrisker tertialvis. Per den 31 augusti 2021 
konstateras att positionerna med undantag för lånens genomsnittliga 
återstående löptid är i enlighet med policyn. Den genomsnittliga 
återstående löptiden är 1,9 år vilket är 0,6 år lägre än miniminivån enligt 
policyn. 

Kommunstyrelsen föreslår att den ekonomiska uppföljningen för tertial 2 
godkänns (KS 2021-10-13 § 116). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) tackar för föredragningen och riktar också ett stort 
tack till alla de tjänstepersoner i verksamheterna som har gjort det möjligt 
att nå målen för samhällsutveckling och verksamhetsutveckling. 
Samarbetet mellan tjänstepersoner och politik är viktigt. Susanne 
Wahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Rickman (L), Hans Jarstig (KD) och Gunnar Pettersson (S) yrkar 
också bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 62 VA verksamhetsområden för vatten, spillvatten 
och dagvatten 2021 
Diarienummer KS21/216 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka och revidera verksamhetsområden 
för vatten, spillvatten och dagvatten i enlighet med tekniska förvaltningens 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun växer och i och med det även kommunens ansvar för 
vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten inom det allmänna 
verksamhetsområdet. Habo kommuns verksamhetsområde för 
vattentjänster uppdaterades senast 2015-11-26 (§111 KS15/303) och 
mycket har hänt i kommunen sedan dess. Mot bakgrund av kommunens 
exploateringstakt och intresse/förfrågningar om anslutningar till allmänna 
vattentjänster är det viktigt att kommunen uppdaterar 
verksamhetsområdena i takt med förändringarna. 

I 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) regleras kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster och bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. 
Kommunen har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Inom verksamhetsområdet har både VA-huvudmannen och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter. 

För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheter att tillhandahålla 
tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheter att ta ut 
avgifter (VA-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom 
verksamhetsområdet bland annat rättighet att använda sig av tjänsterna 
inom området och är därmed också skyldiga att betala VA-taxa och följa 
allmänna bestämmelser som beslutas av kommunen. 

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag om att utöka och revidera 
verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten. De fastigheter 
som föreslås införlivas i verksamhetsområdet ligger i områdena Bränninge 
(dagvatten), Fiskebäck (vatten och spillvatten) samt Kärnekulla 
(dagvatten). Verksamhetsområdets avgränsning föreslås revideras för 
fyra fastigheter på Kärnekulla (vatten och spillvatten).  

_____ 

Beslutet skickas till: Tekniska förvaltningen  
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§ 63 Antagande av arkivreglemente 
Diarienummer KS21/255 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar arkivreglemente för Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Enligt arkivlagen får kommunfullmäktige fastställa föreskrifter om 
arkivvården i ett så kallat arkivreglemente. Reglementet gäller för 
kommunstyrelsen och kommunens nämnder, kommunrevisionen, 
överförmyndaren samt de kommunala bolagen. 

Arkivreglementet ska övergripande reglera bland annat ansvar, gallring 
och informationsredovisning. 

Gällande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2003-02-27 § 11 
och har nu setts över för att fungera som ett tydligare stöd i 
arkivhanteringen. Syftet har bland annat varit att förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan arkivmyndighet och nämnder, när samråd bör 
ske med arkivmyndigheten samt vad gallring innebär. 

Respektive förvaltning och bolagen har haft möjlighet att inkomma med 
synpunkter. 

Kommunstyrelsen föreslår att arkivreglementet ska antas (KS 2021-10-13 
§ 119). 

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

_____  
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§ 64 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 två medborgarförslag som inte är avgjorda: 

1. Medborgarförslag om att skapa en vandringsstig/cykelstig mellan 
Sjogarp och Domsand 
Inkom 2021-04-29 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 

_____  
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§ 65 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 skrivelse till regeringen angående Vättern som 
dricksvattentäckt (V) 
Inkom 2021-08-26. 
 

2. Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla (HD) 
Inkom 2021-09-30 

_____  
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§ 66 Förlängning av utökning av nämndemän 
Diarienummer KS20/127 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga beslutet att utse Lena Danås, 
Ringborg 4, 566 92 Habo, till nämndeman fram till och med den 31 
december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av covid-19 beslutade tingsrätten 2020 att inte kalla de 
nämndemän som fyllt 70 år. Antalet nämndemän behövde därför utökas 
och kommunerna fick i uppdrag att genomföra fyllnadsval. 

Kommunfullmäktige i Habo utsåg Lena Danås till ny nämndeman fram till 
och med 2021-12-31. Tingsrätten har nu fattat beslut om att förlänga 
utökningen med 1 år, fram till 2022-12-31 och kommunerna har fått i 
uppdrag att förlänga uppdraget för de nämndemän som valts genom 
fyllnadsval. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Lena Danås 
Tingsrätten  
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§ 67 Interpellation om dialogen med handeln i Habo 
centrum rörande centrumutvecklingsplanen 
Diarienummer KS21/294 

 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) med följande 
avslutande rader: 

- Har kommunen haft kommunikation med handeln i centrum? Om 
så i vilken utsträckning? 

- Anser kommunalrådet att kommunikationen varit tillfredsställande? 
- Hur planerar ni att göra i framtiden med dialogen? Se bilaga 1. 

 
Susanne Wahlström svarar att ha en dialog och att vara överens är inte 
samma sak. Kommunen har haft en bra dialog med handeln i centrum, 
liksom med flera andra aktörer. Handeln och andra har varit inbjudna till 
ett flertal möten och mycket information har även gått ut skriftligt i olika 
nyhetsbrev, annonser, sociala medier med mera. Utöver detta har också 
enskilda samtal förts med flertalet handlare. Men medan centrumplanen 
har varit ute på samråd har kommunen inte kunnat lova ändringar, då det 
vore att föregå den demokratiska processen. Det betyder inte att 
kommunen inte har lyssnat. Precis som det står i förslaget till centrumplan 
är handeln viktig för Habo kommun - det är en del av syftet och målet med 
att en plan har tagits fram. Susanne Wahlström är övertygad om att 
kommunen kommer att ha en god och nära dialog med handeln, och alla 
andra, även framöver. Se bilaga 2. 

Olle Moln Teike tackar för svaret. 

Därefter följer en kort debatt i vilken även Anders Rickman (L), Joakim 
Lindblom (SD) och Morgan Malmborg (HD) deltar. 

_____ 
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    Bilaga 1 
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Bilaga 2 
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