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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus samt deltagande på distans 
Torsdagen den 27 januari 2022 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) 
Birger Lindström (C) ersätter Anna Miller  
Anders Almfors (L) 
Nicklas Gustavsson (S) 
Maria Alfredsson (KD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Emma Selldén (SD) ersätter Joakim Lindblom  
Jeanette Nyberg (S) 
Karin Hultberg (KD) 
Thomas Gustafsson (S) 
Anders Rickman (L) 
Andreas Skiöld (M) ersätter Ingvar Briland  
Anders Thelin (V) 
Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) 
Eva Damberg (S) 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP) 
Lenny Ödegården (S) 
Jan Lenhammar (KD) 
Roger Green (L) ersätter Liselotte Heinonen 
Johanna Bergbom (M) 
Jarl Karlsson (S) ersätter Mats Lindén 
Lisbet Bärenholdt (M) 

Övriga närvarande Frida Wahlund, sekreterare 
Jan Sundman, kommundirektör 
Katarina Gustafsson, administratör  
Benita Hjalmarsson, kommunsekreterare 
Erik Reffner, IT-chef 
Anton Josefsson, systemtekniker 
Bengt Fransson, vd Habo Energi AB § 1-2 
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Utses att justera Gunnar Pettersson och Hans Jarstig 
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§ 1 Godkännande att ingå avtal om fjärrvärmeleverans 
Diarienummer KS21/353 

Beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att Habo Energi AB ingår avtal 
om fjärrvärmeleverans, vilket innebär en investering i ledning från 
kommungränsen till området Kärnekulla, med tillägget att avtalet som 
framförhandlas med Jönköpings kommun ska visa sig vara långsiktigt 
fördelaktigt för de abonnenter i Habo som tecknar avtal. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB har utrett möjligheten att, vid normal drift, försörja Habo 
Energis fjärrvärmenät från Jönköpings Energi. Bolaget har beräknat 
driftnyttan, det vill säga den gemensamma besparing som uppstår i de två 
fjärrvärmenäten vid sammankoppling. En preliminär investeringskalkyl 
indikerar att det är mer lönsamt att koppla samman näten än att driva dem 
var för sig. 

Habo Energi AB och Jönköpings Energi AB kommer att äga och driva 
ledningsnätet inom respektive kommun vilket innebär att leveransgräns för 
värme blir kommungränsen. För Habos del innebär det att Habo Energi AB 
bär driftkostnad, kapitalkostnad och avskrivningar för rörledningar inom 
kommunen. Fjärrvärmekunderna i Habo har även i fortsättningen Habo 
Energi som leverantör. 

Under 2021 har en detaljprojektering av ledningen med kringutrustning 
genomförts och denna ligger till grund för upprättande av 
anbudshandlingar gällande byggnation av ledningen samt en pumpstation. 
Anbudstiden går ut i januari 2022. Med bindande anbud som grund 
revideras investeringskalkylen och bedöms därefter utgöra ett bra underlag 
för beslut. 

Frågan om Habo Energi skall ingå avtal om fjärrvärmeleverans bedöms ha 
sådan principiell betydelse att kommunfullmäktige ska godkänna 
förfarandet. Habo Energi AB:s styrelse har därefter uppgiften att hantera 
frågan vidare utifrån affärsmässiga förutsättningar. 

Om avtal kan träffas i första kvartalet 2022 är målsättningen att utföra 
ledningsbyggnation så att värmeleverans kan ske i slutet av året. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att 
Habo Energi AB ingår avtal om fjärrvärmeleverans, vilket innebär en 
investering i ledning från kommungränsen till området Kärnekulla, med 
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tillägget att avtalet som framförhandlas med Jönköpings kommun ska visa 
sig vara långsiktigt fördelaktigt för de abonnenter i Habo som tecknar avtal 
(KS 2022-01-12 § 1). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Energi AB  
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§ 2 Utökad borgensförbindelse 
Diarienummer KS21/356 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökning av de helägda bolagens 
borgensram med 87 000 000 kr till 688 000 000 kr och 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 198 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 130 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader samt 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 360 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

Habo Energi AB begär en utökad borgensram med 60 000 000 kronor till 
totalt 198 000 000 kronor. Anledningen är bland annat investeringar i 
fiberutbyggnad och fjärrvärmeledning som binder ihop Jönköpings Energi 
AB:s fjärrvärmenät med Habo Energi AB:s nät. Investering i 
fjärrvärmenätet förutsätter beslut av kommunfullmäktige. 

Habo Kraft AB begär en utökad borgensram med 27 000 000 kronor till 
totalt 130 000 000 kronor. Anledningen är bland annat utbyggnad av 
elnätet på Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad och Kärnekulla. 

Habo Bostäder AB begär ingen utökad borgensram, nuvarande borgensram 
är totalt 360 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om borgensramar för 
bolagen i koncernen. I samband med beslutet beskrevs en prognos för 
borgensbehovet fram till och med 2025. Habo Energi AB bedömdes ha ett 
behov på 143 000 000 kronor, Habo Kraft AB ett behov på 112 000 000 
kronor och Habo Bostäders borgensbehov uppskattades till 550 000 000 
kronor. 

_____ 
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Beslutet skickas till 
Habo Energi AB 
Ekonomichef  
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§ 3 Driftsform för kostverksamheten 
Diarienummer KS21/348 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kostverksamheten ska bedrivas i egen regi 
från och med den 1 augusti 2023. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs kostverksamheten i Habo kommun av 
två leverantörer. Drygt 80 procent av verksamheten bedrivs i egen regi via 
kommunens organisation Habo kost och knappt 20 procent drivs i privat 
regi via ett företag som är verksamt inom service i olika delar av landet. 
Avtalet med den privata leverantören har nyligen förlängts ett år men löper 
definitivt ut i juli 2023. Det är därför hög tid att besluta om vilken 
driftsform kostverksamheten i Habo kommun ska bedrivas i när avtalet har 
löpt ut. 

Den privata aktören levererar skolmat samt maten till fritidshemmen vid 
Allé och Kråkeryds skolor samt till Slättens förskola medan Habo kost 
levererar till övriga förskolor, skolor och fritidshem. Habo kost levererar 
också maten till äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänsten och 
restaurangen Kärrsliljan. 

Till grund för verksamheterna finns det av kommunfullmäktige beslutade 
kostpolitiska programmet samt när det gäller Habo kosts verksamhet den 
senaste gjorda livsmedelsupphandlingen med bland annat målsättningar 
kring att öka andelen närproducerad mat som tillagas och serveras i 
matsalarna. Det är en omfattande verksamhet som bedrivs av de båda 
utförarna. Under år 2020 tillagade Habo kost 105 000 frukostar, 303 000 
luncher, 143 000 mellanmål till verksamheten inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Utöver detta så har Habo kost också levererat 20 
000 frukostar, 47 000 luncher samt 20 000 portioner kvällsmål till 
äldreomsorgen. 

Motsvarande siffror för den externa entreprenören var 24 000 frukostar, 79 
000 luncher och 36 000 mellanmål till förskola, skolor och fritidshem. 

Habo kosts verksamhet bedrivs via ett centralkök och tre tillagningskök 
medan den externa leverantören lagar maten vid Alléskolan. Omsättningen 
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för Habo kost uppgick 2020 till ca 25 miljoner kronor medan den privata 
entreprenören fakturerade kommunen 6,5 miljoner kronor. 

I Habo kost personalstyrka finns 38 personer anställda och beaktas olika 
tjänstgöringsgrader så uppgår antalet årsarbetare till 33. 

Habo kommun växer och det kommer också framöver att påverka 
kostverksamheten vars volymer av tillagade måltider kommer att öka. 
Under 2023 beräknas en ny förskola samt en ny F-6 skola att starta sin 
verksamhet på Kärnekulla. Förskolan beräknas ta emot 110 barn och 
skolan är byggd för att kunna ge 350 elever utbildning. 

Det finns kanske framförallt tre olika principiella sätt att bedriva 
kommunens kostverksamhet. 

1. Verksamheten bedrivs, som de senaste drygt 10 åren, dels i egen 
regi och dels i privat regi. 

2. All verksamhet bedrivs i egen regi. 
3. All verksamhet bedrivs av privat utförare eller alternativt av flera 

privata utförare. 

I Sveriges kommuner finns exempel på alla dessa tre varianter men i 
Jönköpings län förefaller det endast vara Habo kommun som för 
närvarande har valt att lägga en del av kostverksamheten på entreprenad, 
de övriga kommunerna bedriver den i egen regi. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv talar antagligen det mesta för att en driftsform med en utförare, 
som hanterar hela kostverksamheten, vara mest rationell då det torde ge 
möjlighet till vissa stordriftsfördelar. Samtidigt ger dagens modell en 
konkurrenssituation där det finns möjlighet att kontinuerligt följa både 
kvalité och priser mellan utförarna. 

Om beslutet innebär att kostverksamheten fortsatt ska delas mellan flera 
utförare måste omfattningen av respektive område bestämmas. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kostverksamheten ska bedrivas i egen regi från och med 1 augusti 2023 
(KS 2022-01-12 § 3). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
säger att genom detta beslut ger vi oss själva större möjlighet att styra 
kostverksamheten och se till att det vi önskar avseende kosten efterlevs i så 
stor utsträckning som möjligt. 
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Olle Moln Teike (SD) säger att han tidigare motionerat om att kommunen 
inte ska ha ett centralkök utan istället flera tillagningskök. Hade det blivit 
så tror han att man nu hade resonerat annorlunda, men eftersom det inte är 
försvarbart att inte utnyttja det nya ombyggda centralköket yrkar han bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

Morgan Malmborg (HD) yrkar på återremiss för ytterligare utredning om 
nöjdhet och kostnader. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att ärendet ska avgöras idag. 

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

_____  
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§ 4 Revidering av plan- och bygglovstaxa 2022 
Diarienummer KS21/270 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar revidering av plan- och bygglovstaxa med mät- 
och karttaxa 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog ny plan- och bygglovstaxa med mät- och 
karttaxa i november 2021 (KF 2021-11-25 KF § 69). 

Byggnadsnämnden har föreslagit ytterligare en justering i plan- och 
bygglovstaxan som gäller lägeskontroll (BN 2021-12-22 §141). För att 
säkerställa att byggnader inte uppförs för nära gräns mot granne och få en 
uppdaterad primärkarta anser byggnadsnämnden att en lägeskontroll ska 
utföras för byggnader och tillbyggnader större än 15 kvadratmeter. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Ekonomienheten  
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§ 5 Svar på motion om sponsring av sporthallen på 
Kärnekulla 
Diarienummer KS21/253 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att Habo kommun undersöker om näringslivet vill sponsra den planerade 
sporthallen på Kärnekulla. 

I skrivelse daterad 2021-12-09 skriver kommundirektör Jan Sundman att 
kommunen ser förstås mycket positivt på om ett företag skulle vilja gå in 
och sponsra en del av byggnationen i den nya sporthallen på Kärnekulla. 
Det kan ske på olika sätt men ett skulle till exempel kunna vara att köpa in 
sig i namnet på sporthallen för en angiven tidsperiod. Speciellt där namnet 
får stor medial uppmärksamhet i samband med olika sportsändningar finns 
det ett kommersiellt värde. När det gäller den projekterade hallen på 
Kärnekulla så har det varit känt sedan en tid tillbaka att den ska byggas 
men än så länge har inget företag anmält intresse för att gå in och sponsra 
hallen. 

Sporthallar byggs av flera anledningar men i första hand byggs de flesta 
när det ska byggas en ny skola i syfte att kunna tillgodose skolans behov av 
idrottsundervisning. Eventuellt är det så att olika sponsringsupplägg blir 
mer aktuella där sponsringen i sig blir en förutsättning för hallen ska kunna 
byggas överhuvudtaget. Goda exempel på det är bandyhallarna i Vetlanda 
och Nässjö, innebandyhallen i Vetlanda samt Oldbergs arena i Eksjö. 

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsansvarig är frekvent och 
regelbundet ute och gör många företagsbesök i kommunen och skulle 
något företag vara intresserad av att sponsra hallen är de förstås mer än 
välkomna att höra av sig för vidare diskussioner. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2022-01-12 § 5). 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) tycker att motionen är för dåligt utredd och yrkar 
på återremiss. 

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

_____  
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§ 6 Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall &  
Miljö AB 
Diarienummer KS22/18 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 
Lisbet Bärenholdt, till kommunens ombud vid bolagsstämman. Till 
ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent 
Bjärkhed. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har att utse ett ombud till bolagsstämma 2022 för June 
Avfall och Miljö AB. 

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB  
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§ 7 Rapportering av socialnämndens ej verkställda 
beslut – kvartal 3 2021 
Diarienummer KS21/90 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om ett gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 

_____  
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§ 8 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
om boende för nyanlända 
Diarienummer KS22/6 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) med följande 
frågor: Har kommunen en plan var våra nyanlända ska bo? Tänker 
kommunalrådet jobba för att driva samma politik som Moderaterna i 
Staffanstorp att köpa in begagnade husvagnar och placera på lämpligt ställe 
till nyanlända? Se bilaga 1. 

Susanne Wahlström svarar att 2015 hade vi en flyktingkris i Sverige. När 
Habo kommun tog emot som flest nyanlända så tog vi emot 44 stycken. 
Habo kommun och Habos kommunsinvånare gjorde det bästa i en väldigt 
svår situation och då hittade man lösningar på svåra problem. Skulle det bli 
motsvarande flyktingkris i världen så är Susanne övertygad om att Habo 
kommun och dess invånare kommer göra det man kan igen. Nu kopplar 
Morgan Malmborg Habo kommuns mottagande till Sveriges totala 
mottagande, och det blir ett grundlöst spekulerande. Habo kommun har ett 
åtagande på 18 nyanlända och inget annat. Kommunen har dessutom ett 
ansvar enligt lag att ombesörja bostäder för nyanlända som anvisas till 
kommunen. 

På frågan om Susanne Wahlström kommer driva samma politik som 
Moderaterna i Staffanstorp svarar hon att det är svårt att svara på en fråga 
som inte stämmer med fakta, men att utifrån det som faktiskt stämmer så 
finns det punkter i Moderaterna i Staffanstorps politik som Susanne absolut 
kan tänka sig att arbeta för. Se bilaga 2. 

Därefter följer en debatt som även Hans Jarstig (KD), Anders Rickman 
(L), Anders Thelin (V) och Olle Moln Teike (SD) deltar i. 

_____  
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§ 9 Motion om att placera nyanlända i begagnade 
husvagnar 
Diarienummer KS22/7 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion angående om att placera 
nyanlända i begagnade husvagnar och yrkar att Habo kommun arbetar för 
att inte ta emot några nyanlända samt att kommunen köper in begagnade 
husvagnar och placerar de nyanlända på en lämplig plats. Se bilaga 3. 

_____  
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§ 10 Motion om lokal busslinje - "Mjuka linjen" 
Diarienummer KS22/2 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion om lokal busslinje - 
"Mjuka linjen" som ska erbjuda busstransport mellan centrum och 
kommunens ytterområden. Mjuka linjen ska vara en servicefunktion som 
hjälper människor att ta sig till viktiga knutpunkter som till exempel 
mataffärer, apotek, vårdcentral och bibliotek. Morgan Malmborg föreslår 

• att kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att utreda 
lämplig linjesträckning och tider för Mjuka linjen, 

• att kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att 
genomföra och upphandla tjänsten Mjuka linjen senast 2023 samt 

• att kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att följa 
upp och utvärdera Mjuka linjen 12 månader efter införandet. 

Se bilaga 4. 

_____  
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§ 11 Motion om parkering för personer med 
funktionsvariationer 
Diarienummer KS22/24 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om parkering för personer 
med funktionsvariation, vid Habo station. Margareta Fick föreslår att 
kommunen markerar ytterligare en parkeringsplats för personer med 
funktionsvariationer utanför restaurangen med rätt att parkera 48 timmar. 
Se bilaga 5.  

Kommunfullmäktiges behandling 
Margareta Fick kommenterar motionen och säger att det är självklart att 
det borde finnas handikapparkering på båda sidor av spåret. 

_____ 
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