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Plats och tid Höger kammarsal, Habo kommunhus 
Onsdagen den 2 december 2020 klockan 17.00–18.05 

Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande  
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Johan Wållgren (KD) ersätter Marie Lindholm 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) § 150-153 
Karl-Fredrik Anner (S) 
Kent Bjärkhed (S) 
Ewa Wettebring (S) ersätter Gunnar Pettersson § 147-149 och Olle Moln 
Teike § 150-153 
Lena Danås (V) 

Övriga närvarande Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, administrativ chef 
Svante Modén, teknisk chef 
Morgan Malmborg, (HD), insynsplats 

Paragrafer 147–153 

Utses att justera Hans Jarstig 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-12-02 

Sida 
2 

 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-12-02 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Kommunledningsförvaltningens närarkiv 
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§ 147 PVC-matta i A-hallen, Habo sporthall 
Diarienummer KS20/229 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra byte av golv i A-hallen, Habo 
sporthall, sommaren 2021. 

Ärendebeskrivning 
Fagerhult Habo Innebandy har med anledning av att herrlaget ska spela i 
SSL (Svenska superligan för herrar) och damlaget i Allsvenskan 
verksamhetsåret 20/21 ansökt till kommunen om högre bidrag. Dessa 
marknadsföringsinsatser beslutas och betalas ut av kommunstyrelsen. 

I samma ansökan har föreningen påtalat att PVC-matta är ett krav från 
Svenska Innebandyförbundet och att det måste investeras i en sådan om 
seniorlagen ska kunna bedriva verksamhet i sporthallens A-hall. 

Efter förslag från fritids- och kulturnämnden har kommunstyrelsen 
uppdragit till tekniska förvaltningen att undersöka möjligheter, kostnader 
och konsekvenser för byte av golv i sporthallens A-hall. 

Tekniska förvaltningen har kontaktat en sporthallsleverantör som lämnat 
en kostnadsuppskattning på cirka 700 000 kronor för läggning av 
sportmatta i A-hallen. 

Genomförandet innebär att golvskivor monteras på det befintliga trägolvet 
och att en 7 millimeter sportmatta sedan limmas på golvskivorna. Genom 
läggningsmetoden åstadkommer man ett golv med kombielastiska 
egenskaper. 

Ett kombielastiskt golv är ett mångsidigt underlag som väl överensstämmer 
med kraven för de flesta idrottsverksamheter inomhus. För basket är dock 
det befintliga parkettgolvet ett mer optimalt underlag att spela på. Då inte 
seriespel i basket bedrivs i högre nivå i Habo bedöms inte ett byte av 
golvunderlaget medföra några stora negativa konsekvenser för 
idrottsföreningarna eller för skolan. Plintar och andra hjulförsedda 
anordningar kommer dock att vara trögare att transportera på en golvmatta 
jämfört med ett parkettgolv vilket får vissa negativa konsekvenser 
framförallt för skolan. 

Konsekvenserna för Fagerhults innebandy är att föreningens herrlag 
framför allt har fördelar i sin träning med ett annat golvunderlag. 
Föreningen skriver i sin ansökan att herrarna tyvärr oavsett golvunderlag 
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kommer att vara tvungna att spela merparten av matcherna i en annan hall, 
då det är för liten läktarkapacitet i A-hallen. 

För Habo Volleys del är ett byte av golvunderlag ingen nackdel, men det är 
inget krav från Svenska Volleybollförbundet. 

En golvmatta är känsligare för punktvis tryckbelastning från till 
exempel stolsben, men deformationer som uppkommer återställs dock 
relativt snabbt så länge som det inte är några vassa kanter som skadat 
mattan. Vid större evenemang bör skyddsunderlag läggas då påfrestningen 
från till exempel en scen eller andra anordningar kan innebär en risk för 
skador på mattan. 

Genomförandet av arbetet beräknas ta cirka fyra veckor men en rimlig 
tidplan är cirka fem-sex veckors avstängning av hallen då vissa 
demonteringsarbeten och återställningsarbeten behöver göras innan och 
efter att själva golvläggningen och linjemålningar slutförts. 

Arbetsutskottet föreslår att byte av golv i A-hallen, Habo sporthall, 
genomförs sommaren 2021 (KSAU 2020-11-17 § 116). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L), Henrik Sporrong Esbjörnsson 
(M) och Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef  
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§ 148 Svar på medborgarförslag om fler lekplatser 
Diarienummer KS20/205 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget vara besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det påpekas att det saknas 
lekplatser i de nya bostadsområdena på Västra Ängen, Nya Bränninge och 
Solhöjden. Förslagsställaren föreslår att det byggs en större lekplats för 
barn i olika åldrar framför förskolan I Ur & Skur Oxdragaren, och att det 
även hade varit trevligt om den utformades som en liten park. 

Mikael Norell, gata/parkchef skriver att kommunstyrelsen antog ett nytt 
lekmiljöprogram för perioden 2020-2030, den 14 oktober 2020. Tekniska 
förvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med kommunens lekmiljöer 
enligt programmet. Bland annat planeras en så kallad utflyktslekmiljö inom 
Västra Solhöjden samt en mindre områdeslekmiljö på Lilla Bränninge. 
Med utflyktslekmiljö menas den största typ av lekmiljö som kommunen 
bygger. Den ska täcka ett större upptagningsområde och rymma fler barn 
än områdeslekmiljön. 

När i tid detta kan ske är för tidigt att säga än, eftersom prioritetsordningen 
för åtgärderna enligt lekmiljöprogrammet inte är klar. Planeringen för de 
olika åtgärderna kommer att påbörjas under 2021. 

_____  
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§ 149 Svar på medborgarförslag om att sätta upp 
landskapsskylt utmed väg 195 
Diarienummer KS20/181 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning 
till Trafikverkets svar. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att det sätts upp en 
skylt vid väg 195 där gränsen går för Västergötland. Förslagsställaren 
skriver att det är många som inte vet att Habo ligger i Västergötland. 

Kommunledningsförvaltningen skriver att kommunen har varit i kontakt 
med Trafikverket och frågat om det är möjligt att få en sådan skylt uppsatt. 
Trafikverkets svarar dock att de trafikskyltar som de sätter upp har bäring 
på de politiska och administrativa sammanslutningar som finns, det vill 
säga län och kommuner. Även om landskapstillhörighet är viktigt har det 
mer av en historisk karaktär och risk finns att trafikanterna blir förvillade 
om man även skulle börja med landskapsskyltar, särskilt också med tanke 
på att det är många som blandar ihop landskapet Västergötland med 
regionen Västra Götaland. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 150 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk 
förening 
Diarienummer KS20/234 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichefen ges delegation att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
de kommande inbetalningarna av insatskapital, totalt 4 444 000 kronor, 
under åren 2021 till 2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-29 § 91 att Habo kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala ett insatsbelopp om 4 444 
000 kronor. 

Kommunstyrelsen har bemyndigats att vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare. 

För att förenkla hanteringen ha även kommunstyrelsens bemyndigats att 
utse kommunens ekonomichef att för kommunstyrelsens räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna. Därför föreslås att 
ekonomichefen får delegation att för kommunstyrelsens räkning vidta 
de åtgärder som krävs med anledning av de kommande inbetalningarna av 
insatskapital, totalt 4 444 000 kronor, under åren 2021 till 2024. 

Arbetsutskottet föreslår att ekonomichefen ges delegation att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
de kommande inbetalningarna av insatskapital, totalt 4 444 000 kronor, 
under åren 2021 till 2024 (KSAU 2020-11-17 § 119). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 151 Bostäder för seniorer 
Diarienummer KS20/316 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppmanar Habo Bostäder att tillskapa seniorboende i 
kvarteret Liljekonvaljen genom 

• gemensamhetslokal med litet kök 
• mindre lokal för hemtjänst och/eller bovärd 
• fiber med möjlighet att koppla på olika digitala lösningar för smart 

omsorg och trygghet. 

Reservationer 
Gunnar Pettersson (S), Karl-Fredrik Anner (S) Kenth Bjärkhed (S) Eva 
Wettebring (S) och Lena Danås (V)  reserverar sig mot beslutet med 
följande skriftliga motivering:  
Bostäder för äldre är angeläget och då måste det också vara anpassat för 
den gruppen. Att bygga ett sådant boende på Bränninge uppfyller inte 
kraven som de äldre eftersträvar. Vi anser att ett boende för äldre, 
seniorboende/trygghetsboende, bör placeras centralt i Habo med närhet till 
affärer, bibliotek, träffpunkten för seniorer och mycket annat. Det beslut 
som togs ger mer frågetecken än svar. 

Ärendebeskrivning 
Majoriteten i socialnämnden föreslår i en skrivelse till socialnämnden att 
bostäder för seniorer skapas i Habo tätort. I skrivelsen framgår att Habo 
Bostäder AB planerar byggnation av flerbostadshus på Bränninge 
(Liljekonvaljen). Platsen är centrumnära och skulle vara bra för ett 
anpassat boende för äldre. Den fastighet som planeras är inte fullt ut ett 
trygghetsboende vilket inte är vad kommunen ser behov av idag. Men det 
finns möjlighet att i huset kunna erbjuda en liten gemensamhetslokal, liten 
lokal för hemtjänstpersonal och eventuellt boendevärd. 

I skrivelsen beskrivs även att personer i åldersgruppen 75+ idag är spridda 
över stor del av samhället. Önskvärt är att de får en förfrågan med 
erbjudande att byta lägenhet men också att erbjuda åldersgruppen 65+ 
boende. Visar det sig att hela beståndet av lägenheter inte tecknas ska 
givetvis dessa erbjudas andra inom Habo Bostäders intresselista. 

Skrivelsen har behandlats av socialnämnden som översänt den till 
kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) uppger att frågan om seniorboende har diskuterats under 
många år. I och med att Habo Bostäder AB ska bygga lägenheter på 
Bränninge yrkar Hans Jarstig att Habo Bostäder uppmanas att tillskapa 
seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen genom gemensamhetslokal med 
litet kök, mindre lokal för hemtjänst och/eller bovärd samt fiber med 
möjlighet att koppla på olika digitala lösningar för smart omsorg och 
trygghet. Det finns ett behov av fler träffpunkter i Habo kommun och 
gemensamhetslokalen kan användas för många olika sammanhang. 

Gunnar Pettersson (S) säger att det är viktigt att skapa boende för äldre 
men anser att skrivelsen och förslaget från Hans Jarstig inte ger svar på 
vilka kostnader som gemensamhetslokal och boendevärd innebär, vilket 
ger en ekonomisk osäkerhet. Han anser vidare att det är viktigt med ett 
centrumnära läge med närhet till service. Gunnar Pettersson yrkar i första 
hand på återremiss till socialnämnden för att få en tydligare 
kravspecifikation vad det är kommunen vill ha samt en tydligare 
kostnadsbild. I andra hand yrkar han avslag på Hans Jarstigs förslag. 

Lena Danås (V) anser inte att frågan om seniorboende är färdigutredd vad 
gäller kösystem, vem som ska få bo där och i vilken form. Hon ifrågasätter 
att Bränninge ses som centrumnära jämfört med tidigare diskuterade 
tomter och anser inte att kommunstyrelsen kan fatta beslut utan att ha 
kostnaderna klara för sig. Lena Danås ställer sig bakom Gunnar 
Petterssons förslag om återremiss i första hand och avslag i andra hand. 

Susanne Wahlström (M) ställer sig bakom Hans Jarstigs yrkande. 
Befolkningsprognosen visar en hög andel äldre och Habo kommun 
behöver specifika lägenheter för målgruppen äldre. Förslaget utesluter inte 
att andra tomter kan bli möjliga i framtiden. 

Anders Rickman (L) uppger att det öppnas en möjlighet för kommunen i 
och med att Habo Bostäder AB ska bygga och yrkar därför bifall till Hans 
Jarstigs förslag.  

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

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Hans Jarstigs förslag om 
att uppmana Habo Bostäder AB att tillskapa seniorboende och dels Gunnar 
Pettersson och Lena Danås förslag att avslå Hans Jarstigs förslag.   
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Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Jarstigs förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Hans Jarstigs 
förslag röstar ja, den som röstar på Gunnar Pettersons och Lena Danås 
förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 
Ja-röster (6)   Nej-röster (5)  
Helena Persson (C )  Gunnar Pettersson (S) 
Anders Rickman (L) Karl-Fredrik Anner (S)  
Johan Wållgren (KD) Kent Bjärkhed (S)  
Hans Jarstig (KD) Lena Danås (V) 
Henrik Esbjörnsson (M) Ewa Wettebring (S) 
Susanne Wahlström (M) 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Hans Jarstigs förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Bostäder AB  
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§ 152 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Socialnämnden: månadsuppföljning oktober 
 

2. Till Region Jönköpings län: inspel till remiss av 
transportinfrastrukturplanering 

_____  
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§ 153 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2020-11-17 

Protokoll från arbetsutskottet  2020-11-24 

Beslut om bredbandsbidrag  Nr 32-301 

_____ 
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