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§ 12 Redovisning av granskningsrapporten Riktade 
statsbidrag 
Diarienummer KS21/266 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Habo kommun har gett Deloitte AB i uppdrag att 
granska socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens hantering av 
riktade statsbidrag. Revisionsfrågan är: Har barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden säkerställt att den interna kontrollen för hantering av 
riktade statsbidrag är tillräcklig? 

Revisionens vice ordförande Jerker Johansson (L) inleder med att säga att 
det finns ca 180 riktade statsbidrag att söka. Totalt handlar det om ca 100 
miljoner kronor för Sveriges kommuner att ansöka om. Därför är det 
viktigt med intern kontroll. 

Därefter går Revsul Dedic från Deloitte igenom granskningen.  

Revisionens sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden till stor del har säkerställt att den interna kontrollen 
för hantering av riktade statsbidrag är tillräcklig. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att socialnämnden till viss del 
säkerställt att den interna kontrollen för hantering av riktade statsbidrag är 
tillräcklig. 

Bedömningen avser den politiska hanteringen av riktade statsbidrag. 
Revisionens bedömning är att det finns ett operativt fungerande arbete 
inom förvaltningarna. 

Nämnderna rekommenderas att: 

• säkerställa att strategier för vilka riktade statsbidrag, för att 
tydliggöra urvalet, som ska sökas och dokumenteras inom 
respektive nämnds ansvarsområden. 

• säkerställa att det är tydligt vem som fattar beslut om ansökan av 
riktade statsbidrag (delegationsordning och övriga styrande 
dokument). 

• det i upprättade riktlinjer anges direktiv för hur processen med 
riktade statsbidrag ska följas upp, dels inom respektive nämnds 
ansvarsområde, dels på kommunövergripande nivå. 
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• tillse ett systematiskt och över tid återkommande arbete med intern 
kontroll för att hantera riskområden i hanteringen av statsbidrag. 

Kommunstyrelsen, som har uppsiktsplikt över nämnderna, rekommenderas 
att: 

• se över processen för kommunens arbete med att identifiera, söka, 
uppföljning, utvärdering och återrapportera riktade statsbidrag. 

Socialnämnden har svarat på granskningsrapporten i protokoll från 2021-
11-17 (§ 64). Barn- och utbildningsnämnden har svarat i protokoll från 
2021-11-16 (106). 

Kommunstyrelsen har svarat på granskningsrapporten i protokoll från 
2021-11-10 (§ 131). 

_____  
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§ 13 Årsredovisning 2021 
Diarienummer KS22/50 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning och kassaflöden 

att godkänna reservationer från 2021 års investeringsbudget till 2022 års 
investeringsbudget med 174 725 000 kronor, innebärande att 2022 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2021 års 
investeringsbudget med - 1 375 000 kronor 

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2021. 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge föredrar ärendet. Ekonomienheten har tagit 
fram en årsredovisning för 2021. Resultatet uppgår till 96 miljoner kronor 
vilket är 80,3 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår 
jämförelsestörande poster med 25,3 miljoner kronor. Resultatet exklusive 
dessa hamnar på 70,7 miljoner kronor.  Resultatet för kommunkoncernen 
är 79,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande poster. 

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga fullmäktiges fyra finansiella 
mål om god ekonomisk hushållning har uppnåtts år 2021. 

Kommunen klarar även målen för ränterisk och den genomsnittliga 
räntebindningstiden. Däremot klarar man inte finansieringsriskens mål vad 
gäller lånens genomsnittliga återstående löptid. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) säger att detta är ett historiskt resultat, men att 
kommunen också har historiskt stora investeringar framför sig. Ett sådant 
här resultat hjälper oss att möta våra kommuninvånares behov. Susanne 
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Wahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att godkänna 
årsredovisningen.  

Gunnar Pettersson (S) säger att det är fantastiskt positivt att se de här 
siffrorna. Det är oerhört viktigt med ett bra resultat inför framtiden med 
tanke på alla de satsningar och investeringar som behöver göras i 
kommunen. Gunnar Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
om att godkänna årsredovisningen. 

Ulf Bertills (C) yrkar också bifall till att godkänna årsredovisningen.  

_____  
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§ 14 Revisionsberättelse 2021 och beslut om 
ansvarsfrihet 
Diarienummer KS22/50 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 2021 års 
verksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2021. 

Jerker Johansson (L), revisionens vice ordförande, föredrar ärendet och går 
igenom revisionsberättelsen. 

Revisionen noterar att kommunens verksamhetsmål redovisas och ser 
positivt på att kommunstyrelsen gör en bedömning av måluppfyllelsen. 
 
Förvaltningarna beskriver utförligt hur de arbetat med målen men tydliggör 
inte vilka effekter som nåtts eller vilka faktorer som legat till grund för 
bedömningen. Dock kan revisionen se en förbättring från föregående år 
men det krävs mer för att fä en tydlighet i bedömningen och 
bedömningsskalan. 
 
Revisionens uppfattning är att kommunstyrelsen bör fortsätta att utveckla 
kommunens lednings- och styrningsprocess för att möjliggöra en tydligare 
bedömning av måluppfyllelsen. 
 
Kommunen har som mål att bidra till ett starkt lokalt näringsliv. För att nå 
detta mål vill revisorerna uppmärksamma behovet av industrimark. 
 
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. 
• resultatet i årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål 

fullmäktige beslutat. 
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• med nuvarande underlag går det inte tydligt att avgöra om 
verksamhetsresultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljas ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ, och att fullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för 2021. 

_____  
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§ 15 Planprogram för Habo centrum - antagande 
Diarienummer KS18/332 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar planprogram för Habo centrum. 

Beskrivning av ärendet 
Den 26 februari 2019 tog kommunfullmäktige beslutet att ett planprogram 
ska upprättas för Habo centrum. Syftet med planprogrammet är att utreda 
möjligheterna och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se 
ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av centrum. 

Habo tätorts starka utveckling påverkar hela kommunen, såväl landsbygd 
som övriga orter. Tätorten som helhet, centrummiljön och livet i centrum 
blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling. Ett väl 
fungerande centrum, men en stark handelsplats, är avgörande för ortens 
attraktivitet när det gäller att attrahera invånare, företag och arbetskraft. 

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog 
om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur 
centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet 
bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen  tillsammans 
med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för 
centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet. 

Planprogrammet skickades ut för samråd med start 23 oktober 2020 till och 
med 15 januari 2021. På grund av omständigheterna kring covid-19 
beslutade sedan kommunstyrelsen att förlänga samrådstiden i två 
omgångar. Först till 10 mars 2021 och sedan till den 30 september 2021. 
Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhuset, 
biblioteket i Habo samt på kommunens webbplats. Förutom en 
kontinuerlig kommunikation med berörda och intresserade, genomfördes 
under samrådstiden tre olika samrådsmöten, ett för berörda handlare i 
centrum 27 oktober 2020, ett för allmänheten den 9 september 2021 och ett 
för berörda fastighetsägare de 14 september 2021. 

Samtliga inkomna synpunkter som lämnades in till kommunen under 
samrådstiden finns redovisade och bemötta i samrådsredogörelsen. 

Under samrådstiden har det varit ett stort engagemang kring frågan om hur 
centrum ska utvecklas. Planprogrammet har reviderats för att bemöta så 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-31 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

många olika intressen som möjligt och innehåller ett förslag som bedöms 
kunna uppfylla de mål som tidigare beslutats om.  

Kommunstyrelsen föreslår att planprogram för Habo centrum antas (KS 
2022-03-16 § 28). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) säger att Habo centrum är fantastiskt redan idag. 
Det innehåller mötesplatser, butiker och bostäder. Planprogrammet handlar 
om hur vi kan ta allt det och göra det ännu bättre. Pandemin har dessutom 
fått oss att ännu mer diskutera mötesplatser och hur vi kan mötas över 
generationsgränser. Susanne Wahlström är glad över alla synpunkter som 
inkommit och det engagemang som har visats i kommunen över 
centrumplanen och hon ser nu fram emot att förverkliga den. Susanne 
Wahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Morgan Malmborg (HD) säger att planprogrammet har engagerat 
handlarna och det nya förslaget har tagit hänsyn till protesterna vilket är 
jättebra. Morgan Malmborg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L) säger att e-handel och storköpsområden tar över. Att 
då inte ta beslut om en centrumplan hade varit ett sätt att döda centrum. 
Anders Rickman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Gunnar Pettersson (S), Jarl Karlsson (S) och Ulf Bertills (C) yrkar också 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____  
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§ 16 Utdelning från Habo Energi AB 
Diarienummer KS22/63 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om utdelning om två miljoner kronor från 
Habo Energi AB till Habo kommun. 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att 
under våren 2022 föra en fortsatt dialog om framtida utdelning.  

Beskrivning av ärendet 
I Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Habo kommun anges att det 
är kommunfullmäktige som fattar beslut om eventuell utdelning från 
kommunens helägda bolag. Habo Energi AB ägs till 100 procent av Habo 
kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen som utöver modern består av 
Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Habo Energi AB:s fritt egna 
kapital uppgår per 2021-12-31 till 17,5 miljoner kronor. Bolagets egna 
kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld är 
76,3 miljoner kronor. Det fritt egna kapitalet i koncernen är 137,3 miljoner 
kronor per 2021-12-31.  

Kommunstyrelsen föreslår att Habo Energi AB lämnar en utdelning på två 
miljoner kronor efter bolagsstämma 2022. Nivån på utdelningen bedöms 
inte äventyra bolagets ekonomiska ställning varken på kort eller lång sikt. 
Enligt det särskilda ägardirektivet för Habo Energi AB ska soliditeten 
räknad som rullande medelvärde för de senaste fyra åren överstiga 20 
procent. Detta värde uppgår per räkenskapsåret 2021 till 35,5 procent. 

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunstyrelsens arbetsutskott ges i 
uppdrag att under våren 2022 föra en fortsatt dialog om framtida utdelning. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Energi AB 
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§ 17 Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/29 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ägardirektiv för Habo 
Bostäder AB. 

Ägardirektivet gällande produktionskravet av nya lägenheter fastställs till 
att minst 50 nya lägenheter ska produceras fram till utgången av 2025. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun bedriver en betydande och viktig del av sin verksamhet i 
bolagsform. Verksamheten i de av kommunen helägda bolagen är viktig 
för att kunna uppnå Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för 
hela livet”. 

Invånarna äger de kommunala bolagen genom Habo kommun och grunden 
är en väl avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en 
tydlig ägarstyrning i dialog med styrelse och verkställande direktör för 
bolagen. 

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att 
följa kommunfullmäktiges beslutade och överlämnade direktiv för 
verksamheten. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och 
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 

Det finns nu ett behov av att justera ägardirektivet för Habo bostäder AB 
då direktivet avseende produktionsmålet för byggande av nya bostäder har 
passerat i tiden. 

Med beaktande av bolagets ekonomiska situation gällande resultatnivå, 
belåningsgrad och soliditetsmått ställt mot samhällets behov av nya 
lägenheter så föreslås att det nya ägardirektivet formuleras enligt följande; 

• Habo bostäder ska fram till utgången av år 2025 producera minst 
50 nya lägenheter. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Bostäder AB  
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§ 18 Antagande av dokumentet "Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030" 
Diarienummer KS22/34 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens 
behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030". 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) har 
överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande. Dessa 
tillsammans med Strategi för hälsa, En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga och Kraftsamling för psykisk hälsa är uppdrag som 
tillsammans ska samordna aktörer för ett mer hälsofrämjande samhälle. 
Genom riksdagsbeslut november 2020 gäller Nationellt 
primärvårdsuppdrag från den 1 juli 2021. Sveriges regioner och kommuner 
har gemensamt uppdrag genom överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), att samordna utvecklingen och 
arbeta gemensamt enligt den nationellt antagna färdplanen för Nära vård. 
Den nationella tidsplanen sträcker sig i nuläget till 2027. Varje region har 
ansvar att tillsammans med kommuner samordna utvecklingen och arbeta i 
de organisatoriska mellanrum som en sådan system-ansats innebär.  

Företrädare för länets 13 kommuner har tillsammans, genom forum som 
samordnas på Kommunal utveckling, arbetat fram vad den gemensamma 
målbilden innebär för kommunuppdraget. Ansvar för helhet och delar finns 
i flera nämnder och förvaltningar samt gemensamt med Region Jönköpings 
län och andra aktörer.  

Dokumentet Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030 skapar en gemensam 
plattform för kommunerna i länets fortsatta arbete och skapar 
förutsättningar för samsyn på uppdraget för en samordnad utveckling. 
Dokumentet formulerar organisation för genomförande och länets 
kommuner föreslås fyra gemensamma strategier och utvecklingsområden 
utifrån målbilden. I förstärkt samverkan med invånarens behov i fokus 
rikta insatser inom främjande arbete, stärka hälsa och det förebyggande 
arbetet, tidiga och samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 
Strategierna förenar den beslutade målbilden och utveckling mot god och 
nära vård med de kommungemensamma beslutade fokusområdena 
ekonomisk effektivitet, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
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samt nya arbetssätt för att klara välfärdsutmaningen. Genom samverkan 
och samordnad utveckling kan länets kommuner stärka varandra, få stöd 
till sin lokala arena och få en effektivare resursanvändning. 

Omställningen mot god och nära vård innebär en förskjutning av delar av 
hälso- och sjukvården till att primärvård är navet. Inom hemsjukvården är 
kommunen ålagda att utföra inte bara basal hemsjukvård utan också 
specialistvård. Specialistvård kräver ökad kompetens och utökade resurser. 
Därmed måste kommunerna kontinuerligt säkra kompetensförsörjningen 
hos medarbetarna.  

Förväntningarna hos invånaren måste överensstämma med den hälso-och 
sjukvård som vi som kommun är ålagda att leverera (aktiv medskapare) 
Ändrade arbetssätt syftar till att med medborgaren i centrum också utföra 
insatser på samhällsekonomiskt bästa sätt. 

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.  

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt 
att vi måste minska ledtider och öka produktiviteten ställer stora krav på 
resursfördelningen. Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under 
den pågående omställningen är av största vikt. Detta beskrivs till viss del i 
dokumentet. Hantering av kostnadsökningar som beror på 
ambitionsökningar behöver överenskommas mellan region och kommuner. 

Ärendet har behandlats av socialnämnden och kommunstyrelsen som 
föreslår att kommunfullmäktige ska anta dokumentet (SN 2022-02-02 § 5 
och KS 2022-03-16 § 32). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län  
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§ 19 Val av ordförande, vice ordförande och två 
ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo 
Kraft AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/23 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse 

Mats Wärnbring, Swedenborgsgatan 71, 554 48 Jönköping, till ordförande 
i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 2023,  

Mathias Bransmo, Notdragaregatan 3, 566 35 Habo till vice ordförande i 
ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma 2023, samt att utse 

Mikael Axnervik, Axvägen 20, 564 35 Bankeryd och 

Henric Wahlberg, Korngränd 4, 566 36 Habo, till ledamöter i ovan nämnda 
styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 2024.  

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag är Mats Wärnbring 
(ordförande), Ulf Karlsson (vice ordförande), Catrin Jalkander, Mathias 
Bransmo och Maria Carlén. Mats Wärnbring, Ulf Karlsson och Catrin 
Jalkander är valda fram till bolagsstämman 2022 medan Maria Carlén och 
Mathias Bransmo är valda till bolagsstämman 2023. Ordförande väljs på 
ett år medan övriga ledamöter väljs på två år. 

Då vice ordförande Ulf Karlsson meddelat att han inte ställer upp för 
omval behöver en ny vice ordförande utses.  

Valberedningen och även kommunstyrelsen föreslår att Mats Wärnbring 
utses till ordförande fram till ordinarie bolagsstämma år 2023, att Mathias 
Bransmo utses till vice ordförande fram till ordinarie bolagsstämma 2023 
samt att Mikael Axnervik och Henric Wahlberg utses till ledamöter fram 
till ordinarie bolagsstämma år 2024 (VB 2022-01-18 § 1 och KS 2022-02-
09 § 13). 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
Habo Energi AB  
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§ 20 Val av ombud vid bolagsstämma 2022 för Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/59 

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

Beskrivning av ärendet 
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 
om 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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§ 21 Begäran om ny sammanräkning och fyllnadsval 
miljönämnden 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Imre Skrenya (S) och 
beslutar att avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Avseende uppdraget som ledamot i miljönämnden beslutar 
kommunfullmäktige att för återstående tid av mandatperioden fram till och 
med den 31 december 2022 utse Magnus Carlestav (S), Kapellgatan 21, 
566 32 Habo. 

Till ny ersättare i miljönämnden beslutar kommunfullmäktige att för 
återstående tid av mandatperioden fram till och med den 31 december 2022 
utse Robert Larsson (S), Holmen 17, 566 91 Habo. 

Beskrivning av ärendet 
Imre Skrenya (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i miljönämnden. Beträffande uppdraget 
som ersättare i kommunfullmäktige ska en ny sammanräkning begäras hos 
länsstyrelsen. Beträffande uppdraget som ledamot i miljönämnden 
meddelar Socialdemokraterna att nuvarande ersättare Magnus Carlestav 
går upp som ledamot, vilket innebär att även en ny ersättare behöver 
väljas.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Miljönämnden 
HR-administratör 
Imre Skrenya 
Magnus Carlestav 
Robert Larsson  
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§ 22 Fyllnadsval valnämnden 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och beslutar att för återstående 
tid av mandatperioden fram till den 31 december 2022 till ny ersättare i 
valnämnden utse Ingemar Severin, Onkel Adams väg 8A, 566 34 Habo. 

Beskrivning av ärendet 
Erland Andersson (M) avsäger sig uppdraget som ersättare i valnämnden 
varför en ny ersättare ska väljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Erland Andersson 
Ingemar Severin 
Valnämnden 
HR-administratör  
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§ 23 Fyllnadsval barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen beslutar att för återstående tid 
av mandatperioden fram till den 31 december 2022 till ny ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden utse Jerry Schön, Kyrkvägen 15, 566 34 Habo. 

Beskrivning av ärendet 
Olle Moln Teike (SD) avsäger sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden varför en ny ersättare ska väljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Olle Moln Teike 
Jerry Schön 
Barn- och utbildningsnämnden 
HR-administratör  
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§ 24 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående remissvar på försvarets önskan att 
släppa ut PFAS-förorenat vatten i Vättern 
Diarienummer KS22/66 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående remissvar på försvarets önskan att släppa ut PFAS-
förorenat vatten i Vättern, med följande frågor: Har Habo kommun lämnat 
ett svar på remissen? Om så är fallet, har Habo kommun gått på mark- och 
miljödomstolens linje att avslå önskan eller på försvarets linje att få släppa 
ut PFAS-förorenat vatten direkt ut i Vättern? Se bilaga 1. 

Susanne Wahlström (M) svarar att det inte råder någon tvekan om att 
Vättern och dess vatten är viktig för Habo kommun och dess invånare, och 
att det inte heller finns någon partipolitisk meningsskiljaktighet om det.  

Det borde rimligtvis vara så att vi värnar om Vättern oavsett vem eller 
vilken organisation som bedöms ha ett miljö- och hälsofarligt avfall och att 
man därmed hanterar alla enligt gällande lagstiftning.  

På frågan om kommunen har lämnat ett svar på remissen är svaret nej, men 
i Habo kommun har man fört ett resonemang kring remissen och man anser 
att det är bra att prövningen görs i en och samma process som avser 
ändring av befintlig flygplats. PFAS är en aktuell fråga och självklart ser 
Habo kommun allvarligt på problematiken med förekomst av PFAS. 
Susanne säger också att hon anser att vi behöver titta på hur vi jobbar i 
Habo kommun för att minska utsläppen av PFAS. Hur jobbar vi med 
information och kommunikation till våra kommuninvånare för att 
medvetandegöra egna utsläpp av PFAS, till exempel från kläder. Se bilaga 
2.  

Även Morgan Malmborg (HD) yttrar sig och säger att det är en viktig 
fråga.  

_____  
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§ 25 Interpellation till socialnämndens ordförande om 
mottagandet av flyktingar från Ukraina 
Diarienummer KS22/89 

Beslut 
Ordföranden meddelar att då varken Olle Moln Teike eller Hans Jarstig är 
närvarande skjuts interpellationen till nästa samman träde.  

Beskrivning av ärendet 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens 
ordförande Hans Jarstig (KD) om mottagandet av flyktingar från Ukraina, 
med följande frågor: Vad får det för konsekvenser för kommunen när inte 
gruppboende kan färdigställas i tid? Vad är planen för att lösa underskottet 
av platser? Konflikten i Ukraina är pågående och många mer drivs på flykt, 
vad är kommunens plan om det blir fler anvisningar? Vad är gränsen? Vad 
får kommunen för ekonomiska stöd från övriga myndigheter för att lösa 
detta? Uppskattad kostnad för Habo kommun?  

_____  
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§ 26 Motion om fri tid i hemtjänsten 
Diarienummer KS22/94 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 
lämnat in en motion om arbetsmodellen "Fri tid" i hemtjänsten och föreslår 
kommunfullmäktige att utreda möjligheterna att införa Fri tid inom 
hemtjänsten i Habo. Se bilaga 3. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Nicklas Gustavsson (S) kommenterar motionen och säger att fördelarna 
med förslaget är bland annat mindre administration, större inflytande, att 
det frigör tid för biståndshandläggarna, ger större tillit till personalen och 
ökad arbetsglädje.  

_____  
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§ 27 Medborgarförslag om stängsel utmed järnvägen 
Diarienummer KS22/35 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att sätta upp ett 
stängsel utmed järnvägen. Se bilaga 4. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren  
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§ 28 Rapportering av ej verkställda beslut 
Diarienummer KS21/90 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om fem 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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