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§ 68 Information från Energicentrum

Ärendebeskrivning 
Emma Adolfsson och Ida Karlsson från Energicentrum berättar om 
verksamheten. Energicentrum har funnits sedan 1998 och är ett samarbete 
mellan kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö, Vaggeryd och Sävsjö. 
Energicentrum finansieras av Energimyndigheten och deras uppdrag är att 
främja en effektiv och miljöanpassad användning av energi, att minska 
energianvändningen klimatpåverkan och bidra till att Sverige når de 
energi- och klimatpolitiska målen. 

Energicentrum arbetar dels med rådgivning via mejl, telefon och möten 
men också via utåtriktade aktiviteter som mässor, öppet hus, 
marknadsdagar, föreläsningar med mera. De vanligaste frågorna rör 
solceller och värmpepumpar, och vilket stöd det finns kopplat till detta. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____ 
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§ 69 Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa 
2022 
Diarienummer KS21/270 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till plan- och bygglovstaxa med mät- 
och karttaxa 2022. 

Ärendebeskrivning 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa behöver 
revideras och byggnadsnämnden har därför tagit fram ett förslag till ny 
taxa (BN 2021-09-23 § 105).  

Föreslagna ändringar rör bland annat förtydligande kring planavtal som 
redovisar vilka timkostnader som gäller för planenhetens arbete. Även 
taxan för murar/plank och bullerplank/bullervall har tydliggjorts. Avgiften 
för anmälan gällande installation/väsentlig ändring av eldstad/rökkanal 
föreslås bli något högre, likaså för rivningslov. Bygglov för anläggningar 
har fördelats på fler intervall.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Ekonomienheten  
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§ 70 Taxor inom fritids- och kulturnämndens
verksamhet 
Diarienummer KS21/249 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner taxa för uthyrning av idrottshallar, lokaler 
och övrigt inom fritids- och kulturnämndens verksamhet. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande taxa för uthyrning av idrottshallar är inte differentierad utan 
samma belopp tas ut oberoende av vem som hyr. Taxan är idag 100 kronor 
per timma för de tre stora hallarna (A, C och Alléhallen) 80 kronor per 
timma för B-hallen och 70 kronor per timma för de små hallarna (Kråkeryd 
och Bränninge). Fritid- och kulturnämnden föreslår att taxorna för 
uthyrning av idrottshallar och lokaler från och med 2022 differentieras 
enligt följande: 

Idrottshallar och övriga lokaler (storleksordning) 

A: A-hallen (Läktare), Kärnekulla sporthall (Läktare) 
B: C-hallen, Alléhallen samt Styrketräningslokal 
C: B-hallen 
D: Gymnastiksalarna på Kråkerydskolan och Bränningeskolan, samt 
fritidsgården och samlingssalen Gunnarsbo. 

Kundkategorier vid uthyrning av idrottshallar 

Kundkategorierna avgör kostnaden vid varje hyrestillfälle. 

Kundkategori 1 

Omfattar bidragsberättigade föreningar som bedriver barn och 
ungdomsverksamhet i Habo kommun. 

Kundkategori 2 

Övriga föreningar i Habo kommun. 

Kundkategori 3 

Privatpersoner. Föreningar utanför Habo kommun. 

Kundkategori 4 

Företag 
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Kostnadsförslag hyror 

För träning i en A-anläggning betalar Kundkategori 1 120 kr/ timme 
För träning i en B-anläggning betalar Kundkategori 1 100 kr/timme 
För träning i en C-anläggning betalar Kundkategori 1 80 kr/timme 
För träning i en D-anläggning betalar Kundkategori 1 70 kr/timme 

Kundkategori 2 betalar 150% av kundkategori 1 (ej bidragsberättigad 
förening i Habo kommun) 

Kundkategori 3 betalar 200% av kundkategori 1 (privatpersoner. 
Föreningar utanför Habo kommun) 

Kundkategori 4 betalar 300% av kundkategori 1 (Företag) 

Baspriset (kundkategori 1) räknas upp med konsumentprisindex vartannat 
år, höjs till närmsta 5 krona (med början jämna år) och övriga priser räknas 
upp i förhållande till baspriset. Nya taxor gäller från 1 januari 2022. 

Taxan för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet föreslås 
oförändrad för anläggningarna B, C och D. För Habo sporthall och nya 
Kärnekullahallen föreslås taxan höjas från 100 kr per timma till 120 kr, (ny 
matta i A-hallen). 

För övriga föreningar blir höjningen: 

C-hallen och Alléhallen höjning från 100 kr per timma till 180 kr.

B-hallen höjning från 80 kr per timma till 120 kr.

Kråkeryds- och Bränningeskolans gymnastiksalar från 70 kr per timma till 
105 kr. 

För privatpersoner blir höjningen: 

C-hallen och Alléhallen höjning från 100 kr per timma till 200 kr. B-hallen
höjning från 80 kr per timma till 160 kr.

Kråkeryds- och Bränningeskolans gymnastiksalar och lokalerna i 
Gunnarsbo från 70 kr per timma till 140 kr. 

Utöver detta har hyra av bord och stolar lagts till samt avgift för 
skridskoslipning. Hyra av scen har tagits bort. I övrigt har några avgifter 
som inte längre är aktuella tagits bort från biblioteket. Övriga taxor föreslås 
oförändrade. (FKN 2021-08-24 § 37, 2021-09-21 § 43 och 2021-10-19 § 
52). 
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Beräknad ökning av intäkter 

Beräkningen är baserad på timmar från 2019 eftersom 2020 och 2021 års 
siffror är betydligt lägre än normalt på grund av pandemin. 

För föreningar med ungdomsverksamhet är förslaget en ökning av taxan 
för A-hallen från 100 kronor till 120 kronor per timma. Detta ger en 
beräknad intäktsökning med ca 38 500 kronor per år. 

För föreningar utan barn- och ungdomsverksamhet föreslås B-hallen höjas 
från 80 kr till 120 kronor och Alléhallen höjs från 100 kronor till 200 
kronor per timma. Detta ger en beräknad intäktsökning om ca 20 000 
kronor per år. 

För privatpersoner i Kråkeryds- och Bränningeskolans idrottshallar 
föreslås en ökning från 70 kronor till 140 kronor per timma och för 
sporthallens B-hall från 80 kronor till 160 kronor per timma, för Alléhallen 
föreslås en höjning med 100 kronor till 150 kronor per timma (i A- och C-
hallen finns för närvarande inga tider för privatpersoner). Detta ger en 
beräknad intäktsökning om ca 100 000 kronor per år. 

Den totala ökningen blir cirka 150 000 kronor förutsatt att antalet timmar 
inte blir lägre än för 2019. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna taxa för 
uthyrning av idrottshallar, lokaler och övrigt inom fritids- och 
kulturnämndens verksamhet (KSAU 2021-10-26 § 83). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Karin Hultberg (KD), ordförande i fritids- och kulturnämnden, förklarar att 
det var längesedan nämnden såg över taxan för hyran av lokaler och att 
man har sett ett behov av att differentiera taxan på ett sätt som gynnar 
barn- och ungdomsföreningar. Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Ekonomienheten 
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§ 71 Budget 2022
Diarienummer KS21/247 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till upprättad budget för år 2022 

att fastställa skattesatsen för år 2022 till 22:17 kronor. 

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet om att anta 
kommunstyrelsens förslag till budget för 2022. 

Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet om skattesatsen. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2022 med 
plan för åren 2023 och 2024. 

Resultatet i kommunstyrelsens förslag till budget uppgår till 
29 748 000 kronor för år 2022. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) berättar om 
satsningarna i majoritetens budget som ligger till grund för 
kommunstyrelsens förslag. Bland annat satsar man på barn och unga 
genom särskola, ny förskola, ny skola, ny sporthall och en 
specialpedagogisk utvecklingsstrateg. Ett trafiksäkerhetsprojekt kommer 
genomföras med fokus på cykel. Man satsar också på en samordnare med 
inriktning på unga arbetslösa 18-24 år. Majoriteten satsar också på ett 
seniorboende, Liljekonvaljen, som kommer bli en mötesplats 
framöver. Man har också avsatt medel för att öppna en ny 
demensavdelning och en ny gruppbostad. Allt detta ska hållas ihop av 
gator och VA, och även där ligger det stora satsningar. Susanne Wahlström 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gunnar Pettersson (S) redogör för att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet yrkar att 7,1 miljoner kronor avsätts till att återställa 
personalschablon i förskolan, att 100 000 kronor avsätts till leksaker till 
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förskolan i enlighet med giftfri förskola samt att 150 000 kronor avsätts till 
utredning av konstisbana. Förslaget ger ett resultat på 26 898 000 kronor. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) redogör för att Sverigedemokraternas förslag som 
innebär ett oförändrat friskvårdsbidrag, inga avgifter för trygghetslarm, 
inga avgifter för digital tillsyn och att tjänsten som miljöstrateg avvecklas 
och att en tjänst som kommunikatör avvecklas. Sverigedemokraternas 
förslag ger ett resultat på 30 848 000 kronor. 

Thomas Gustavsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiets förslag. 

Niklas Fungbrandt (M), Anders Almfors (L) och Maria Alfredsson (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Morgan Malmborg (HD) redogör för Habodemokraterns förslag som 
innebär lägre arvode till politiker, anställningsstopp för tjänstemän med 
administrativa uppgifter, att nyinrättade tjänster 2020, 2021 och 2022 
avvecklas, att tjänsterna som näringslivsutvecklare och miljö- och 
hållbarhetsstrateg avvecklas, att tre tjänster på miljöförvaltningen 
avvecklas, att en tjänst på integrationsenheten avvecklas, 
gratis trygghetslarm, subventionerade busskort till ungdomar under 
sommaren, förhöjd matkvalitet för barn, unga och äldre, extra lön till 
verksamhetsperonsal inom omsorgen, busslinjen "Mjuka linjen", samt fler 
bussturer och tågstopp i Furusjö. Utöver detta yrkar Morgan Malmborg att 
skatten sänks med 12 öre 2022. 

Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) yrkar bifall till 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag. 

Thomas Gustavsson yrkar avslag på Morgan Malmborgs förslag om 
skattesänkning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag till budget för 2022, nämligen 
kommunstyrelsen förslag, Socialdemokraterna med fleras förslag, 
Sverigedemokraternas förslag och Habodemokraternas förslag. 

Utöver detta finns det två förslag gällande skattesatsen, nämligen 
kommunstyrelsens förslag om oförändrad skattesats och Morgan 
Malmborgs förslag om en sänkning på 12 öre. 
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Ordföranden ställer först proposition på de fyra budgetförslagen och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. Därefter 
ställer hon proposition på vilket av de tre övriga förslagen som ska vara 
motförslag och finner att Socialdemokraternas med fleras förslag blir 
motförslag. 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på 
Socialdemokraternas med fleras förslag röstar nej. 

Vid omröstningen avges 17 ja-röster och 11 nej-röster. Sex ledamöter 
avstår från att rösta och en ledamot är frånvarande. Kommunfullmäktige 
har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1. 

Därefter ställer ordföranden proposition på de båda förslagen om skattesats 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag om oförändrat skattesats. 

_____ 
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§ 72 Avfallstaxa 2022
Diarienummer KS21/275 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avfallstaxa 2022 enligt det 
förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram. 

Ärendebeskrivning 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt avfallsbolag, 
June Avfall & Miljö AB. Bolaget har i uppdrag att ta fram förslag till 
avfallstaxor för 2022 för hushållen i ägarkommunerna. För att nå ett 
positivt resultat före skatt på ca 2,2 miljoner kronor i nästa års budget 
föreslår bolaget nya taxor. 

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att styra beteendet hos 
abonnenterna genom att sätta en lägre taxa på det abonnemang som 
bedöms som miljövänligt och att sätta en högre taxa på abonnemang som 
bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets förslag till taxesättning har 
Fastighetsnära insamling, FNI därför den lägsta taxan, Matavfallssortering 
och Hemkompost ligger strax över FNI medan de kunder som väljer att ha 
en osorterad fraktion betalar en högre kostnad för sitt avfall. 

FNI till småhus infördes 2013 på bred front i Jönköpings kommun och 
2018 i Habo och Mullsjö kommun. Småhusens anslutningsgrad till FNI i 
de tre kommunerna är över 80%. Styrningen av beteendet att välja det 
miljövänligare alternativet för småhusen har fungerat väldigt väl. 

Samtidigt som FNI är ett mer miljövänligt alternativ, så är det ett 
abonnemang med högre driftkostnad för bolaget jämfört med övriga 
abonnemang. Mot bakgrund av den höga anslutningsgraden och de högre 
driftkostnaderna för FNI är det nödvändigt att fortsätta med den stegvisa 
justeringen av FNI-taxorna som påbörjades 2020. 

VD Daniella Hammer har i skrivelse redogjort för kända kostnadsökningar 
bolaget står inför 2022 som påverkar taxan, men också för att det finns 
vissa osäkra faktorer, framförallt avseende lagstiftning, som kan komma att 
innebära ytterligare kostnadsökningar. 

Bolaget har under 2021 arbetat med kostnadsreduceringsåtgärder för att 
möta de ökade totalkostnaderna så att nettoökningen av taxorna kan hållas 
ner så mycket som möjligt. Detta arbete kommer att fortsätta 2022.  

Förslaget för 2022 års avfallstaxor består av höjningar av vissa taxor, men 
även bibehållen nivå för en del taxor. 
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Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige godkänner avfallstaxan 
enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram (KS 2021-11-
25 § 138). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB 
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§ 73 Avsägelse
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Mari Lindahl och begär 
ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Mari Lindahl (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige varför en ny sammanräkning ska göras. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Mari Lindahl 
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§ 74 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande
om försäljning av industrimark 
Diarienummer KS21/305 

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) med följande 
fråga: Vilka kriterier gäller för att få köpa industrimark i Habo kommun? 
Se bilaga 2. 

Susanne Wahlström svarar att eftersom kommunen endast äger en liten 
andel mark är det nödvändigt att kommunen är selektiv och varsam med 
hur marken hanteras. Habo kommun utgår från kommunens riktlinjer för 
markanvisning där det bland annat framgår att Habo kommun kan tilldela 
mark för industri och övriga verksamheter som önskar etablera sig i 
kommunen. Marken ska erbjudas verksamheter som planmässigt passar för 
ett visst område. Normalt sker tilldelningen av mark genom 
direktanvisning. Det kommunen tittar på är bland annat överensstämmelse 
med kommunens näringslivsprogram, långsiktighet, genomförbarhet, 
ekonomisk stabilitet och antal arbetstillfällen som genereras. 

Detta innebär avvägningar då dessa faktorer är svåra att mäta och veta på 
förhand. Susanne Wahlström påpekar också att även redan etablerade 
företag ska ha möjlighet att växa i Habo, marken är inte bara till för 
nyetableringar. Se bilaga 3. 

_____ 
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§ 75 Medborgarförslag om naturskyddsområdet mellan
Spinnet och Kråkeryd 
Diarienummer KS21/320 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till fritids- och kulturnämnden för 
handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det föreslås att spångarna i 
naturskyddsområdet mellan Spinnet och Kråkeryd förses med nät för att 
undvika halka vid kall och blöt väderlek. Se bilaga 4. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 76 Medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid
vårdcentrum mer användarvänlig 
Diarienummer KS21/319 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att göra hållplatsen vid 
vårdcentrum i riktning mot Kyrkeryd mer användarvänlig. Se bilaga 5. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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§ 77 Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på
Sjöhagavägen i Furusjö 
Dnr KS21/337 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till byggnadsnämnden (tillika trafiknämnd) 
för handläggning och beslut. 

Ärendebeskrivning 
Under sommaren 2021 sänkte kommunen tillfälligt hastigheten på 
Sjöhagavägen i Furusjö (vid badplatsen). Ett medborgarförslag har nu 
inkommit om att under sommaren förlänga sträckan som 
hastighetsbegränsas. Se bilaga 6. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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§ 78 Rapportering av socialnämndens ej verkställda
beslut - kvartal 1 2021 
Dnr KS21/90 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för första kvartalet 2021 rapporterat till Inspektion för 
vård och omsorg om fyra gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § 
socialtjänstlagen samt fem beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. Socialnämnden har även rapporterat om tre 
gynnande beslut gällande dagverksamhet där verkställighet avbrutits och ej 
återupptagits inom tre månader från avbrott. Dessa tre beslut rapporterades 
även kvartal två, tre och fyra 2020. 

_____ 
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nummer 71 
BESLUTANDE Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Gunnar Pettersson S X 
Susanne Wahlström M X 
Hans Jarstig  KD X 
Olle Moln Teike SD avstår 
Ewa Wettebring S X 
Niklas Fungbrandt M X 
Anna Miller C - - 
Anders Almfors L X 
Nicklas Gustavsson  S X 
Karin Hultberg KD X 
Fredrik Wärnbring M X 
Joakim Lindblom SD avstår 
Jeanette Nyberg S X 
Maria Alfredsson KD X 
Ulf Bertills  C avstår 
Thomas Gustafsson S X 
Anders Rickman L X 
Ingvar Briland  M X 
Anders Thelin V X 
Mari Larsson  SD avstår 
Morgan Malmborg HD avstår 
Eva Damberg S X 
Ann-Charlotte Kaljo  M X 
Jon Harald Jonsson KD X 
Kent Bjärkhed S X 
Henrik Esbjörnsson M X 
Helena Persson C X 
Margareta Fick  MP X 
Conny Eriksson  Hans Fröding SD avstår 
Lenny Ödegården  S X 
Jan Lenhammar KD X 
Liselotte Heinonen Stefan Björk L X 
Johanna Bergbom M X 
Mats Lindén  Jarl Karlsson S X 
Lisbet Bärenholdt M X 

Summa: 17 11 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 5 
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