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§ 62 Information från Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 

Beskrivning av ärendet 
Peter Hedfors, förbundschef för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden, informerar om verksamheten.  

Samordningsförbundet består av Habo, Mullsjö, Vaggeryds och 
Jönköpings kommuner tillsammans med Regionen, Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Förbundet samordnar insatser till personer som 
behöver stöd från de olika organisationerna.   

Habo kommuns insats i samordningsförbundet är 145 000 kronor för 2022 
och genom samverkan får kommunen del i en verksamhet för 8,1 miljoner 
kronor. Staten finansierar 50 % av verksamheten, regionen 25 % och 
kommunerna resterande 25 % uppdelat utifrån invånarantal.  

Ett projekt som har varit mycket lyckat i Habo är projektet ARCH 
(ArbetsRehabCoach). Projektet riktar sig till arbetslösa med 
försörjningsstöd. Hittills har 26 personer varit deltagare i projektet, varav 
en tredjedel haft offentlig försörjning i över tre år. Hittills har tio personer 
avslutas i projektet, varv 5 har gått till arbete, en har gått till studier och tre 
klarar sig själva i sitt arbetssökande.  

Exempel på andra projekt är Enter, som riktar sig till dem som bedöms ha 
arbetsförmåga inom ett år, FIA som står för funktionsnedsatta i arbete, och 
IT-spåret som riktar sig till unga med Aspergers/ASD med stort IT-
intresse. Nytt i Habo från nästa är är NOVA som är en arbetsförberedande 
insats och stöd för förändring.  

Peter Hedfors avslutar med att säg att investeringen som kommunen gör 
går med vinst. Personer som går från arbetslöshet till anställning är en 
resurs. Det ger en ökad skattebas, leder till minskad ohälsa och ger ökad 
delaktig och livskvalitet.  

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  

_____  
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§ 63 Tilläggsbudget för ökade investeringsutgifter för 
skyddsbarriär till konstgräsplanen 
Diarienummer KS22/212 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 300 000 kronor till 
investeringsbudgeten för att fritids- och kulturförvaltningen ska kunna 
genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning till konstgräsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i det antagna Kemikalieprogrammet åligger det fritids- och 
kulturförvaltningen att asfaltera en yta vid konstgräsplanen så att det 
granulat som idag försvinner från planen när den skottas ren från snö och 
därför går förlorat och sprids i naturen, i stället kan samlas upp, tvättas och 
återanvändas. I budget finns under innevarande år 600 000 kr för detta 
ändamål, men efter de prishöjningar som skett det senaste året är kostnaden 
uppjusterad till närmare 900 000 kr. Miljöförvaltningen har nyligen gjort 
en inspektion av planen och är nöjda med fritids- och kulturförvaltningens 
planerade åtgärder, såsom skyddsbarriär i asfalt, ytterligare två brunnar 
med fällor, samt en passage/fålla där alla spelare måste passera när de 
lämnar planen för att ta om hand om det granulat som bland annat fastnat 
under skorna. Ett uppföljande besök av miljöförvaltningen är planerat till 
oktober 2022. För att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras krävs en 
tilläggsbudget om 300 000 kr under 2022. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 300 
000 kronor för att fritids- och kulturförvaltningen ska kunna genomföra 
nödvändiga åtgärder i anslutning till konstgräsplanen (FKN 2022-06-14 § 
35). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturnämnden 
Ekonomichef  
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§ 64 Svar på motion om solcellspark vid Gunnevi 
Diarienummer KS22/123 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om 
solcellspark på Gunnevi och föreslår att detaljplanen över Gunnevi om så 
fordras snarast omarbetas för att möjliggöra anläggandet av en solcellspark 
samt att Habo kommun påbörjar utredningsarbetet av en solcellspark på 
Gunnevis gamla idrottsplats. 

Den aktuella platsen som föreslås bebyggas med solceller omfattas till 
cirka hälften av en stadsplan från 1960 (16-HAJ-1371). För den delen av 
området medger stadsplanen markanvändningen idrottsändamål. 

Resterande gräsyta mellan Hökesån och befintlig bebyggelse utmed 
Kyrkvägen är inte planlagd. En del av området omfattas av strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet inom områden där 
det sedan tidigare varit upphävt. Det måste finnas särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet. 

Marken sluttar idag från Kyrkvägen mot norr, ner mot Hökesån. Den totala 
gräsytan (både inom och utom planlagt område) är cirka 2,5 hektar. År 
2021 söktes bygglov för paddelbana inom den planlagda delen för 
idrottsändamål. Ärendet är överklagat och ej avgjort.  

En solcellspark är en större anläggning som installeras på mark för 
kommersiellt bruk. För att en solcellspark ska vara lönsam krävs en stor 
yta. Kostnaden per installerad solpanel sjunker först vid en större 
byggnation, det är då det blir lönsamt. Oftast används mark som inte har 
bättre användningsområde. Vanliga ytor som används är exempelvis mark i 
anslutning till stora vägar eller flygplatser. Det behöver också säkerställas 
att sträckan mellan anläggning och elnät är så kort som möjligt och att 
elnätet inte behöver förstärkas. En solcellspark definieras som 
verksamhets-/industrimark och ett sådant område behöver av säkerhetsskäl 
och risk för förstörelse vara inhägnat.   

Plan- och exploateringsenheten bedömer inte att det är lämpligt att anlägga 
en solcellspark inom det föreslagna området. En sådan anläggning bör 
placeras i en storskalig miljö, t.ex. industriområde, eller på överblivna ytor 
runt om andra storskaliga anläggningar. Markområdet bedöms också vara 
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för litet och ligga för nära bostadsbebyggelse. Det behövs också en 
intressent som bekostar, detaljplaneläggning, byggnation och drift av en 
solcellspark. Markanvändningen idrottsändamål bedöms fortsatt att vara 
lämpligt för detta markområde. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KS 
2022-09-14 § 89).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Thelin (V) tackar för motionen men konstaterar samtidigt att 
kunskaper om moderna solceller saknas och säger att man numera kan 
bygga solcellsparker som inte är större än en fotbollsplan, och det finns 
också exempel där lantbruk och solcellsparker kan kombineras. Däremot 
har det visat sig att platsen vid Gunnevi omfattas av strandskydd och 
eftersom strandskyddet är något som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
värnar låter de den här motionen falla.  

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. Solceller är mest lämpliga att bygga på tak och inte på 
användbar mark.  

Susanne Wahlström (M) tackar för en väldigt intressant motion och vill 
också upplysa om att Habo kommun redan idag arbetar mycket med 
solenergi. När det gäller motionen är det i första hand placeringen avslaget 
gäller, inte solcellsparker eller solenergi generellt. Susanne Wahlström 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L) säger att kommunstyrelsen är positiv till solenerig, 
men dels är kommunen i en situation med många och stora investeringar 
den närmaste framtiden och dels har vi brist på mark och behöver vara 
kloka med den yta vi har. Anders Rickman yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det bara finns ett förslag, nämligen 
kommunstyrelsens. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt detta och motionen avslås därmed.  

_____  
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§ 65 Svar på medborgarförslag om bevarandet av 
jordbruksmark 
Diarienummer KS22/110 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat 
med hänvisning till att byggnation på jordbruksmark är begränsat i 
översiktsplanen. 

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) och Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot 
beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skärpa rutinerna 
och kriterierna för att förhindra vidare bebyggelse på brukningsvärd 
jordbruksmark. 

Förslaget innebär också i sin förlängning att kommunens översiktsplan 
som antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26 revideras. 

Förslagsställarna önskar att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till tydliga riktlinjer, rutiner och 
mål avseende framtida markexploatering/ markanvändning i enlighet med 
3 kap 4§ miljöbalken. Förslaget ska efter antagande i kommunfullmäktige 
inarbetas i en reviderad version av kommunen översiktsplan samt lägga 
grunden till en förbättrad kommunal planeringsprocess när det gäller 
framtida markanvändningen syftande till att skapa ökad framförhållning, 
transparens och medborgarinflytande. Planeringsprocessen ska vila på en 
tydlig analys och konsekvensutvärdering som väger in långsiktiga 
naturvärden, krisberedskap och självförsörjandegrad. 

Yttrande 
Kommunens översiktsplan antogs 2020-03-26. Framtagandet av en 
översiktsplan och innehållet i en översiktsplan styrs av 3 kap, plan- och 
bygglagen. Planprocessen har genomförts i enlighet med plan- och 
bygglagen. 

Översiktsplanens innehåll granskas av länsstyrelsen som ger skriftliga 
yttranden där det framgår om kommunen uppfyller de lagkrav som 
finns gällande riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden 
för landsbygdsutveckling inom strandnära lägen, mellankommunal 
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samordning och bebyggelses lämplighet i förhållande till hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande finns bilagt till den antagna 
översiktsplanen. 

Det är upp till varje kommun att ta ställning till vilken jordbruksmark som 
ska bevaras och vilken som ska tillåtas att exploateras. Habo kommun 
beskriver i översiktsplanen hur en avvägning mellan olika intressen har 
gjorts, bl.a. mellan byggnation på jordbruksmark och bevarande av 
jordbruksmark. Detta går att läsa i kapitlet landsbygd samt fördjupat för 
Habo tätort i kapitlet lokala utvecklingsmöjligheter. Enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark  tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Följande går att läsa i översiktsplanen 
Förhållandet mellan samhällsutveckling och bevarande av jordbruksmark 
är inte helt okomplicerat. Historiskt har bostadsbebyggelsen placerats 
strategiskt i närheten av jordbruksmarken, vilket går att se i dagens 
bebyggelsestruktur som ofta ligger insprängd i jordbruksmarkerna. Detta 
skapar en intressekonflikt mellan att bevara jordbruksmarken och att 
utveckla bostadsområden, ny infrastruktur, industrier och samhällsviktiga 
funktioner. Jordbruksverksamheten förses med restriktioner och invånare i 
tätorten kan störas av bland annat lukt, vilket kan skapa konflikter. 

I en snabbt växande kommun behöver samhället utvecklas med nya 
bostadsområden, skolor, arbetsplatser, väginfrastruktur med mera. En del 
av utvecklingen går att tillgodose på mark som redan är ianspråktagen och 
bebyggd genom förtätning eller genom att omvandla bebyggda områden. 
För resterande utveckling behöver även mark som inte använts tidigare för 
byggnation tas i anspråk. 

När nya områden för samhällsutveckling lokaliseras eftersträvas närhet till 
service och befintlig infrastruktur, både vad gäller vägar och vatten och 
avloppsledningar. Det innebär att utvecklingen ofta sker i nära anslutning 
till befintlig tätort. På en markanvändningskarta blir det tydligt att marken 
kring kommunens tätorter till stor del består av jordbruksmark, vilket gör 
att det är svårt att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för 
samhällsutveckling. Den mark som finns kring tätorten och som inte är 
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jordbruksmark är oftast naturområden som används för rekreation. Flera av 
dessa naturområden är skyddade genom naturreservat, eller är utpekade 
som särskilt värdefulla på grund av att det finns rödlistade arter. Utpekade 
områden begränsas ofta i vilken grad de kan i ianspråktas för exploatering. 

Den kommunövergripande översiktsplanen föreslår byggnation på 
åkermark. Av det totala antalet hektar mark som föreslås för en framtida 
samhällsutveckling är cirka 70 hektar (cirka 29 %) åkermark, 140 hektar 
(cirka 57 %) skogsmark och cirka 34 hektar (14 %) övrig mark. 

Den större delen av åkermarken som föreslås för byggnation ligger intill 
Habo tätort, och bedöms vara en naturlig utbyggnad av orten. På så vis kan 
kommunen dra nytta av redan gjorda investeringar genom att bygga vidare 
på samhällsstrukturen. Översiktsplanen pekar också på vikten av att vara 
restriktiv till enstaka avstyckningar för bostadsändamål på landsbygden för 
att värna och hushålla med jordbruksmarken. De stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna som ligger utanför tätortens närområde, där 
intressekonflikten mellan att bevara och exploatera inte är lika stor bedöms 
vara av stor vikt att bevara för livsmedelsproduktion. 

Intressekonflikterna som finns kring Habo tätort handlar främst om 
huruvida jordbruksmark eller tätortsnära skog ska användas för den större 
tätortsutvecklingen. Enligt analysen föreslås utvecklingen främst ske på 
jordbruksmark eftersom den ligger mest strategiskt till. Med dessa 
markområden kan tätorten utvecklas genom att befintlig infrastruktur 
används och utifrån möjligheten att kunna integrera områdena med den 
befintliga tätorten samt möjligheten att utveckla hållbara resor. Områden 
med kända naturvärden bevaras till stor del och bildar sammanlänkade 
gröna stråk som går genom utbyggnadsområdena. På så vis bevaras 
rekreationsområden och skapar trevliga gröna bostadsområden samt 
gynnar biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster. Av den 
föreslagna utvecklingen i Habo tätort består 62,1 hektar av jordbruksmark, 
64,4 hektar av skog och 23,8 hektar av övrig mark. 

Slutsats 
Habo kommun har en aktuell översiktsplan som har tagits fram i enlighet 
med plan- och bygglagen. Översiktsplanen redovisar en utbyggnad av 
kommunens tätorter som baserar sig på analyser och avvägningar mellan 
olika allmänna intressen. Avvägningen mellan olika allmänna intressen 
bedöms fortfarande vara högst aktuell. Det bedöms därför inte vara aktuellt 
i dagsläget att ompröva de strategier och riktlinjer som finns framtagna. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige anta en 
planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunen 
tar bland annat ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse 
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för översiktsplanens aktualitet. Enligt länsstyrelsen ska Habo kommun ha 
antagit en planeringsstrategi senast den 11 september 2024.   

Beslutet som medborgarförslaget hänvisar till när det gäller Jönköpings 
kommun, innebär att Jönköpings kommun inte ska peka ut nya 
utbyggnadsområden på jordbruksmark, men byggnation slutförs på 
områden där beslut sedan tidigare har fattats. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till att byggnation på 
jordbruksmark är begränsat i översiktsplanen. (KS 2022-09-14 § 97). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

Morgan Malmborg (HD) hänvisar till det osäkra säkerhetspolitiska läget i 
Sveriges geografiska närområde och säger att det behövs en planering för 
hur matens ska fördelas vid en svår kris. Morgan Malmborg yrkar bifall till 
medborgarförslaget.  

Anders Rickman (L) säger att kommunen alltid har tänkt på att begränsa 
det som byggs på jordbruksmark, men att det också är viktigt att vi fått en 
tätort som håller ihop, vilket vi har fått nu. Vi ska undvika att använda 
jordbruksmark i fortsättningen, men vi har också planer som det fattats 
beslut om och som människor gjort investeringar kring. Dessa planer kan 
vi inte dra upp nu om vi ska anses vara en pålitlig part. Anders Rickman 
anser att medborgarförslag ska anses vara besvarat.  

Susanne Wahlström (M) säger att i översiktsplanen har 
kommunfullmäktige tagit ställning till att kommunen ska vara restriktiv 
med att bygga på åkermark. Utifrån det ska detta medborgarförslag anses 
vara besvarat.  

Ulf Bertills (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att 
anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att anse medborgarförslaget vara besvarat och dels Olle Moln Teikes 
med fleras förslag om att medborgarförslaget ska bifallas. Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. Omröstning begärs.  
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Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes 
förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 5 nej röster. 
Två ledamöter avstår från att rösta och sex ledamöter är frånvarande. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att anses medborgarförslaget vara 
besvarat. Se bilaga 1.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Förslagsställarna  
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§ 66 Information om avgjorda medborgarförslag under 
mandatperioden 

Beskrivning av ärendet 
Kanslichef Frida Wahlund redovisar avgjorda medborgarförslag. Sedan 
2019 har två medborgarförslag avslagits, sex medborgarförslag har bifallits 
och tolv medborgarförslag har ansetts vara besvarade.  

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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§ 67 Val av lekmannarevisor för Habo Energi, Habo 
Kraft och Habo Bostäder 
Diarienummer KS22/286 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Maria Lindell Westmar som 
lekmannarevisor för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder 
AB. 

Beskrivning av ärendet 
Jerker Johansson har avsagt sig uppdraget som ledamot i revisionen och 
därmed sitt uppdrag som lekmannarevisor för de kommunala bolagen. 
En ny lekmannarevisor behöver därför utses för Habo Energi, Habo Kraft 
och Habo Bostäder. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Jerker Johansson 
Maria Lindell Westmar 
Revisionen 
Habo Energi AB 
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§ 68 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående buskörning och street race 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) angående 
buskörning och street race på Bränningeleden, med följande fråga: 

• På vilket sätt jobbar Habo kommun på att all street race samt 
buskörning upphör i Habo kommun? (Se bilaga 2) 

Susanne Wahlström svarar att Habo kommun har en nära och öppen dialog 
med polisen och att det främst är en polisiär sak att hantera streetracing och 
buskörning. Kommunen arbetar dock förebyggande i samverkan med 
polismyndigheten, till exempel genom medborgarlöftet som särskilt sätter 
fokus på brottslighet inom trafik, och på droger och skadegörelse. Men det 
är också upp till oss om kommuninvånare att ringa polisen när det 
förekommer buskörning eller streetrace. Se bilaga 3.  

_____  
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§ 69 Motion om aktivitetsmöjligheter i Fagerhus 
Diarienummer KS22/273 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion om aktivitetsmöjligheter 
i Fagerhus och föreslår att bowlingen, squashen samt gymmet i Fagerhus 
återöppnas snarast och att alla eventuella brister åtgärdas. Se bilaga 4. 

_____  
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§ 70 Motion om skärmtak utanför vårdcentrum 
Diarienummer KS22/281 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om ett skärmtak utanför 
vårdcentrum för att rörelsehindrade ska kunna förflytta sig mellan bil och 
rullstol utan att riskera att bli blöta. Margareta Fick föreslår att ett skärmtak 
anordnas vid vårdcentralens entré samt att rörelsehindrade under 
projekteringstiden och byggtiden genom en skylt hänvisas till 
personalparkeringen dagtid vid dåligt väder. Se bilaga 5. 

_____  
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§ 71 Medborgarförslag om skolskjuts på landsbygden 
Diarienummer KS22/290 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till barn- och utbildningsnämnden för 
handläggning och beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att erbjuda skolskjuts även 
till barn som går i skola utanför upptagningsområdet. Se bilaga 6. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Barn- och utbildningsnämnden. 
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    Bilaga 1 
Omröstning avseende paragraf nummer 65     
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
   

 
 

 
 

Susanne Wahlström M X      
Hans Jarstig   KD X      
Olle Moln Teike SD  X     
Ewa Wettebring S X      
Niklas Fungbrandt M X      
Anna Miller C - -     
Anders Almfors L X      
Nicklas Gustavsson   S - -     
Karin Hultberg KD - -     
Fredrik Wärnbring  M X      
Joakim Lindblom SD  X     
Jeanette Nyberg S X      
Maria Alfredsson KD X      
Ulf Bertills   C  X     
Thomas Gustafsson Jarl Karlsson S X      
Anders Rickman L X      
Ingvar Briland   M avstår     
Anders Thelin V avstår     
Mari Larsson   SD  X     
Morgan Malmborg HD  X     
Eva Damberg S X      
Ann-Charlotte Kaljo   M X      
Jon Harald Jonsson KD - -     
Kent Bjärkhed S - -     
Henrik Esbjörnsson M X      
Helena Persson C X      
Margareta Fick   MP X      
Conny Eriksson   SD - -     
Lenny Ödegården   S X      
Jan Lenhammar KD X      
Liselotte Heinonen Stefan Björk L X      
Johanna Bergbom  M X      
Mats Lindén  Berit Torstensson S X      
Lisbet Bärenholdt M X      
                                                   Summa:                                    22 5     
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5  
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