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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2019-11-13 
  
Datum då anslaget publiceras 2019-11-19 Datum då anslaget avpubliceras 2019-12-11 
  
Protokollet förvaras på Kommunkansliet 
  
  
Underskrift  
 

Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset i Habo 
Onsdagen den 13 november 2019 kl. 17.00–18.30 

Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande 
Henrik Esbjörnsson (M)  
Hans Jarstig (KD) 
Marie Lindholm (KD) 
Hanna Englund (C)  
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
My Rydbeck (S) 
Kent Bjärkhed (S) 
Johanna Siwertz (V) 
Olle Moln Teike (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Jan Sundman, kommundirektör  
Frida Wahlund, sekreterare  
Katarina Ståhlkrantz, skolchef § 164 
Svante Modén, teknisk chef §165-
167 
Johan Bokinge, ekonomichef § 168-
169 

Anders Almfors (L)  
Mikael Zander (SD) § 165-173 
Morgan Malmborg (HD), 
insynsplats 
Margareta Fick (MP), insynsplats 

Utses att justera Hanna Englund Paragrafer: 164-173 

Ordförande 

Justerande 

Sekreterare 
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§ 164 Information från barn- och utbildningsförvaltningen  
Skolchef Katarina Ståhlkrantz presenterar dels en barn- elevavstämning per 
den sista oktober och konstaterar att antalet barn i huvudsak stämmer 
överens med budgeterat antal barn, eller är lägre. Hon redovisar även hur 
prognosen ser ut för åren 2020–2022.  

Katarina Ståhlkrantz visar också ett utdrag från öppna jämförelser i vilken 
det går att utläsa att Habo kommun ligger väldigt bra till när det gäller 
behörighetsgraden till gymnasiet, men att vi måste arbeta mer med att höja 
meritvärdena i årskurs 9. I årskurs 6 ligger eleverna väldigt bra till jämfört 
med riket vad gälle andelen som är godkända i svenska i matematik, 
medan vi ligger sämre till i engelskan.  

Katarina Ståhlkrantz visar även statistik på hur det går för Haboeleverna i 
gymnasiet, och sammanfattningsvis går det bra.  

Slutligen går hon också igenom frånvarostatistiken. På högstadiet har 
frånvaron sjunkit, vilket är resultatet av ett hårt arbete med att få ner 
frånvaron.  

_____ 
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Dnr KS18/64 

§ 165 Ersättningsanspråk för reparationskostnader, X 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna förlikningsavtalet mellan Habo kommun och fastighetsägaren 
till X, 

att förlikningsvis ersätta fastighetsägaren för reparationskostnader av 
ladugårdsbyggnaden enligt principen ”löpande räkning” men maximalt 
med beloppet 830 470 kr, samt  

att finansiering sker med intäkter från markförsäljningar och från 
driftkonto för dagvattenhantering.  

Ärendebeskrivning  
En skadeanmälan inkom 2018-02-18  till kommunen med 
ersättningsanspråk på 1 366 314 kronor för reparation av en 
ladugårdsbyggnad inom X. En offert för reparationer bifogades till 
skadeanmälan. Skadan ansågs ha uppkommit på grund av att stora 
mängder dagvatten från tätortens norra del skadat ett dike som angränsar 
till ladugårdsbyggnaden genom erosion. Tekniska förvaltningen ifrågasatte 
storleken på beloppet då de föreslagna åtgärderna inte bedömdes stå i 
proportion till skadan på byggnaden, men tillstår att skadan uppkommit 
som följd av dagvattenflöden från Habo tätorts norra del.  

I en fortsatt dialog med fastighetsägarens ombud har en ny offert inhämtats 
på 830 470 kr vilket nu har inkommit till kommunen. Efter samtal med 
entreprenören överenskoms att åtgärderna genomfördes enligt så kallad 
löpande räkning med summan 830 470 kr som ett maxpris i stället för fast 
pris. 

Ett förslag till förlikningsavtal har tagits fram och arbetsutskottet föreslår 
att förlikningsavtalet godkänns, att fastighetsägaren ersätts för 
reparationskostnader av ladugårdsbyggnaden enligt principen löpande 
räkning men maximalt med beloppet 830 470 kronor, och att finansiering 
sker med intäkter från markförsäljningar och från driftkonto för 
dagvattenhantering (KSAU 2019-10-29 § 102).  

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
_____   

Beslutet skickas till: Ekonomichef, Controller, Teknisk chef 
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Dnr KS19/284 

§ 166 Plan- och byggtaxa med mät- och karttaxa 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till plan- 
och bygglovstaxa.  

Ärendebeskrivning 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa behöver 
revideras och byggnadsnämnden har därför tagit fram ett förslag till ny 
taxa (BN 2019-08-22 § 88).  

Det som har lagt tills är bland annat information om allmänna regler som 
gäller för kommunala avgifter, tabeller för ärenden som saknats och 
timpriserna har höjts.  

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till förslaget.  

_____  
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Dnr KS19/305 

§ 167 Avfallstaxa 2020  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om Avfallstaxa 
2020 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram.  

Habo kommun förutsätter att bolaget tar ansvar för kommunikationen om 
taxehöjningen gentemot kunderna. 

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 2020 för hushållen i ägarkommunerna. För att nå ett 
positivt resultat före skatt på 1 500 000 kronor i nästa års budget har 
bolaget föreslagit nya taxor. Det positiva resultatet blir en återföring till det 
egna kapitalet för att delvis täcka upp tidigare förluster. 

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 de abonnemang 
som bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets förslag till taxesättning 
har Fastighetsnära insamling, FNI därför den lägsta taxan, Hemkompost 
och Matavfallssortering ligger strax över FNI medan de kunder som väljer 
att ha en osorterad fraktion betalar en högre kostnad för sitt avfall. 

Småhusens anslutningsgrad till FNI i de tre kommunerna är strax under 
80%. Styrningen av beteendet att välja det miljövänligare alternativet för 
småhusen har fungerat väldigt väl. Enligt den nya förpackningsförord-
ningen som träder i kraft 2021 ska alla hushåll erbjudas fastighetsnära 
insamling av förpackningar och år 2025 ska det inte längre vara möjligt 
med osorterat avfall vilket i praktiken skulle innebära FNI till alla småhus. 
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, de högre 
driftkostnaderna för FNI och den nya förpackningsförordningen anser 
bolaget att det är nödvändigt att 2020 påbörja en stegvis justering av FNI 
taxorna.  

Förslaget för 2020 års avfallstaxor består av höjningar av vissa taxor, men 
även bibehållen taxenivå för en del taxor och någon enstaka sänkning.  

Avfallstaxedokumentet har också genomgått en stor förändring i syfte att 
göra det tydligare och enklare för abonnenterna.  
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Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om Avfallstaxa 
2020 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram, och att 
ett påpekande skickas med om att kommunen förutsätter att bolaget tar 
ansvar för kommunikationen om taxehöjningen gentemot kunderna (AU 
2019-10-29 § 104).  

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 
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 Dnr KS19/86 

§ 168 Ekonomisk uppföljning 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en prognos för helåret baserat på utfallet 
till och med oktober månad. Prognosen pekar på 27,5 miljoner kronor, 
vilket är en förbättring sedan den senaste prognosen togs fram. 
Förbättringen beror bland annat på att det inte kommer att betalas ut så 
många bredbandsbidrag som ekonomienheten tidigare har trott. Därutöver 
har bland annat barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden också 
förbättrat sina prognoser.  

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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Dnr KS19/198 

§ 169 Budget 2020  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

att anta förslag till upprättad budget för år 2020, och  

att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22:17 kronor.   
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2020 med 
plan för åren 2021 och 2022. 

Resultatet i den föreslagna budgeten uppgår till 12 582 000 kronor, vilket 
motsvarar 1,7 % av intäkterna för skatter och bidrag.  

Arbetsutskottet föreslår att förslag till upprättad budget för år 2020 antas 
och att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22:17 kronor (AU 2019-10-29 
§ 105).  

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Olle Moln Teike (SD) yrkar på följande i driftsbudgeten:  
• Ingen ökning av facklig tid  

Kostenhetens beräknade underskott kompenseras 
• Kommunala projekt avseende nyanlända genomförs inte utan blir 

en resursförstärkning till barn- och utbildningsnämnden 
• Tjänstgöringsgraderna på integrationsenheten sänks från 3,9 till 1,9 

årsarbetare och tillförs istället socialförvaltningens övriga 
verksamhet 

• Taxan för digital tillsyn inom hemtjänsten tas bort 
• Förändrade driftskostnader på Ringvägen  

Sverigedemokraternas förslag innebär ett resultat på 12 597 000 kronor.  

Vad gäller investeringsbudgeten yrkar Olle Moln Teike att tillagningsköket 
på Hagabodaskolan flyttas från 2022 till 2021, att konstisbanan stryks, att 
det blir tillagningskök på nybyggd förskola och att Ringvägen byggs om 
till förskola.  

Gunnar Pettersson (S) yrkar i driftsbudgeten att 1 miljon kronor för barn 
med särskilda behov tillförs barn- och utbildningsnämnden och att 
driftskostnader för isbana tidigareläggs. Detta innebär ett resultat på 
11 407 000 kronor.  
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Gunnar Pettersson yrkar i investeringsbudgeten att konstisbanan flyttas 
från 2021 till 2020.  

Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Det gör även 
Hanna Englund (C) och Henrik Esbjörnsson (M).  

Kent Bjärkhed (S) och Johanna Siwertz (V) yrkar bifall till Gunnar 
Petterssons förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag, arbetsutskottets förslag, Olle 
Moln Teikes förslag och Gunnar Petterssons förslag. Ordföranden ställer 
proposition på de tre förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag.  

_____ 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-11-13  209 
 

Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/132 

§ 170 Svar på motion angående hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens tre 
första att-satser, det vill säga  

• att kartlägga i vilken grad problematiken med hedersrelaterat våld 
och förtryck förekommer i Habo kommun 

•  att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och 
förtryck, och  

• att utbilda och informera personal inom socialtjänst, kommunal 
sjukvård och skola om att anmälningsskyldigheten gäller vid 
misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. 

Kommunstyrelsen föreslår att socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden uppdras att tillsammans genomföra dessa åtgärder.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om att 
genomföra en elevenkät med fokus på psykisk och fysisk ohälsa i samband 
med hedersrelaterat våld och förtryck.  

Ärendebeskrivning 
Thomas Gustavsson (S), Jeanette Nyberg (S), Margareta Fick (MP) och 
Johanna Siwertz (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
vilken de yrkar att kommunstyrelsen inleder ett arbete för: 

- att kartlägga i vilken grad som problematiken med hedersrelaterat 
våld och förtryck förekommer i Habo kommun, 

- att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och 
förtryck, 

- att utbilda och informera personal inom socialtjänst, kommunal 
sjukvård, skola och förvaltningar om att anmälningsskyldigheten 
även gäller vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, 

- att en elevenkät genomförs årligen där man belyser dessa frågor, 
med ett speciellt fokus på psykisk och fysisk ohälsa i samband med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i 
de delar som innebär att kommunen inleder ett arbete för att göra en 
kartläggning och ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld 
och förtryck samt att utbilda och informera personal inom socialtjänst, 
kommunal sjukvård, skola och förvaltningar om att 
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anmälningsskyldigheten även gäller vid misstanke om hedersrelaterat våld 
och förtryck (SN 2019-09-25 § 77). 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom motionens tre första att-
satser, men ställer sig inte bakom motionens yrkande att genomföra 
elevenkät där man fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck (BUN 
2019-08-27 § 74). 

Arbetsutskottet föreslår att motionens tre första att-satser ska bifallas och 
att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdras att 
tillsammans genomföra dessa åtgärder, och att förslaget om att genomföra 
en elevenkät med fokus på psykisk och fysisk ohälsa i samband med 
hedersrelaterat våld och förtryck avslås (AU 2019-10-29 § 106). 

Kommunstyrelsens behandling 
Johanna Siwertz (V), Hans Jarstig (KD) och Olle Moln Teike (SD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____  
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Dnr KS19/140 

§ 171 Svar på motion om startande av grundsärskola  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens första 
yrkande med tillägget att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheterna och kostnaderna för att planera för grundsärskola årskurs 1-6 
samt träningsskola årskurs 1-9 i samband med byggnation av ny 
grundskola, alternativt i anslutning till någon av de centralt belägna F-6-
skolorna. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens andra 
yrkande om att starta upp en grundsärskola för årskurs 7-9 år 2022.   

Ärendebeskrivning  
Eva-Lis Svensson (S) och Johanna Siwertz (V) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår  

• att det i samband med byggnation av ny skola på Kärnekulla 
alternativt Bränninge ängar, planers för grundsärskola årskkurs 1-6, 
samt träningsskola årskurs 1-9 

• att med start 2022 starta upp grundsärskola årskurs 7-9 på 
Hagabodaskolan eller annan 7-9-enhet.  

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla första yrkandet – med tillägget att tekniska 
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att 
planera för grundsärskola årskurs 1–6 samt träningsskola årskurs 1–9 i 
samband med byggnation av ny grundskola, alternativt i anslutning till 
någon av de centralt belägna F-6-skolorna.  

Nämnden föreslår att det andra yrkandet avslås då nämnden bedömer att 
start redan 2022 inte är ett realistiskt scenario (BUN 2019-10-22 § 97).  

Kommunstyrelsens behandling 
Johanna Siwertz (V) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till förslaget.  
_____   
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Dnr KS19/241 

§ 172 Svar på motion om gratis busskort för ungdomar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendebeskrivning  
Morgan Malmborg från Habodemorkaterna har lämnat in en motion med 
förslag att kommunfullmäktige ska ge ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet ett gratis sommarkort i länstrafiken från sommarlovet 2020.  
Kommunledningsförvaltningen har haft kontakt med länstrafiken. Idag 
finns ett ungdomskort inom länsstrafiken. Kortet kostar 200 kronor för 30 
dagar och gäller i hela länet. Om kommunen vill dela ut sommarkort finns 
möjligheten för kommunen att köpa ungdomskort under 
sommarmånaderna till kommunens ungdomar.  

I Habo kommun bor ca 1200 ungdomar i åldern 13-19 år. Ungdomskort 
under juni, juli och augusti till var och en av dessa ger en kostnad på  
720 000 kronor. Om hälften av alla ungdomar i Habo skulle vilja ha ett 
sommarkort skulle kostnaden bli 360 000 kronor. Väljer kommunen att 
bara köpa kortet för 60 dagar (från mitten av juni till mitten av augusti) blir 
kostnaden 480 000 kronor för alla ungdomar och 240 000 kronor för 
hälften av alla ungdomar.  

Administrativa frågor såsom utdelning och betalning av korten är inte 
utrett, och inte heller kostnaderna för detta. 

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska avslås (AU 2019-10-29 § 108).   

Kommunstyrlens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 
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§ 173 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2019-10-29 
Protokoll från personalutskottet  2019-10-07 
Anställning av miljö- och hållbarhetsstrateg Nr 118 
Anställning av kommunsekreterare  Nr 119 
Anställning av planarkitekt  Nr 120 
Driftsbidrag för Habo bruk för alla  Nr 121 
Bostadsanpassningsbidrag    Nr 122-140 

_____  
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