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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2019-12-19 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-12-20 Datum då anslaget tas ned 2019-01-11 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Blå salen, Hagabodskolan i Habo, torsdagen den 19 december 2019  

kl. 18.00–18.50 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Susanne Wahlström (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Ewa Wettebring (S) 
Niklas Fungbrandt (M) 
Hanna Englund (C) 
Anders Almfors (L) 
Nicklas Gustavsson (S) 
Marie Lindholm (KD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD)  
Jeanette Nyberg (S) 
Maria Alfredsson (KD) 
Ulf Bertills (C) 
Thomas Gustavsson (S)  
Anders Rickman (L) 
Anders Thelin (V) 

Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) 
Eva Damberg (S) 
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP)  
Conny Eriksson (SD) 

Sofia Johansson (S) 
Maria Alsén (L) 
Johanna Bergbom (M) 
Berit Torstensson (S) 
Jan Lenhammar (KD) 
Kent Bjärkhed (S) 
Lisbet Bärenholdt, ordförande 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Frida Wahlund, sekreterare 
Jan Sundman, kommundirektör 
Johan Bokinge, ekonomichef § 143 
Kenneth Hellman, digitaliseringsstrateg § 144 
Ove Hellström (S), revisionen 
Magnus Runnvall (V) 
Lena Danås (V) 
Birger Lindström (C)  
Lennart Karlsson (HD) 
 

Utses att justera Susanne Wahlström och Gunnar Pettersson Paragrafer: 143-147 
  
Ordförande  
  
Justerande    
  
Sekreterare  
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Dnr KS19/333 

§ 143 Begäran om utökad borgensförbindelse   
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utökning av de helägda bolagens 
borgensram med 102 000 000 kronor till 530 290 000 kronor för perioden 
till och med år 2020. 

 
Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över 
ägardirektiven. 
 
Ärendebeskrivning  
Habo Energi AB:s vd har inkommit med skrivelse om behov av ökad 
borgensram för Habo Energi AB, Habo Bostäder AB och Habo Kraft AB. 
Bolagen har behov av en utökning av borgensramen med 102 miljoner 
kronor för åren 2019 och 2020. Nedan beskrivs behoven i korthet.  

 
Habo Energi AB 
För att klara utbyggnaden av fibernät 2019 och 2020 behöver bolaget låna 
ytterligare 15 miljoner kronor.  

 
Fastigheten Bränninge 1:268 har förvärvats. Lokaler kommer att byggas 
om till personal- och verksamhetsutrymmen. Lånebehovet är 15 miljoner 
kronor.  

 
Totalt borgensbehov till och med år 2020: 30 miljoner kronor.  

 
Habo Kraft AB 
Behoven avser investeringar i transformatorstation, centralt ledningsnät 
och markförläggning av luftledningar på landsbygden. Totalt beräknas 
borgensramen behöva öka med 90 miljoner kronor. Investeringarna 
beräknas innebära relativt kraftigt försämrad lönsamhet och soliditet. 
Avkastningen på justerat eget kapital prognostiseras falla från 20 procent 
år 2018 via ca 31 procent för år 2019 till ca 4 procent år 2029. Soliditeten 
försämras från 54 procent år 2018 till som lägst 34 procent år 2021 och 52 
procent år 2029.  

 
Totalt borgensbehov till och med år 2020: 60 miljoner kronor.  

 
Habo Bostäder AB 
Under 2019 har en centralt belägen fastighet förvärvats för 7,8 miljoner 
kronor. Detta tillsammans med fasadrenovering på Malmgatan för 4,5 
miljoner kronor under hösten 2019 innebär ett ökat behov av borgen med 
12 miljoner kronor.  

 
Totalt borgensbehov till och med år 2020: 12 miljoner kronor. 
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Åren efter 2020  
I nuläget beräknar bolagens vd koncernens borgensbehov till ca 780 
miljoner kronor år 2025. Fördelningen per bolag redovisas nedan. 

 

 
 

Ökningen av det framtida borgensbehovet till och med år 2025 förutsätter  
nybyggnad i centrala Habo och förtätning av området Liljekonvaljen. Det 
ingår även investeringar i fjärrvärmenät på Kärnekulla. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar utökning av de 
helägda bolagens borgensram med 102 000 000 kronor till 530 290 000 
kronor för perioden till och med år 2020, och att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över ägardirektiven (KS 2019-12-04 § 174). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) säger att detta är ett beslut vi måste ta, eftersom våra 
ledningar och anläggningar som anlades på 70-talet börjar bli gamla. Habo 
har dessutom växt väldigt mycket sen dess och tekniken har gått framåt 
och inom kort kommer de flesta vilja ha billaddare med mera. Vi vill också 
kunna locka till oss nya företagsetableringar och då måste det finnas ström 
till dessa. Anders Rickman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Susanne Wahlström (M) konstaterar att det rör sig om väldigt mycket 
pengar, men hon känner sig trygg i att bolagen sköts väldigt bra. Hon säger 
också att vi måste tänka på varför vi gör detta, och det är för att kunna 
erbjuda god och säker service till våra invånare. Alla är beroende av att 
strömförsörjningen fungerar och då måste vi också ge bolagen möjlighet 
att faktiskt kunna leverera. Susanne Wahlström yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 

 
_____   
 
Beslutet skickas till:  
Habo Energi AB 
Ekonomichef 
  
   

Bolag Borgensram 2020 Borgensram 2025
Habo Energi AB 118                        143                   
Habo Kraft AB 82                          112                   
Habo Bostäder AB 330                        550                   
Summa 530                        805                   
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Dnr KS19/313 

§ 144 Program för digital förnyelse och IS/IT-policy 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta program för digital förnyelse och 
IS/IT-policy. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommundirektör Jan Sundman skriver 2019-11-01 att det ställs allt större 
krav på den offentliga sektorns välfärdstjänster då den demografiska 
utvecklingen leder till att färre ska finansiera och ge service till fler, 
regelverken utvecklas och skärps samtidigt som kravet på hållbara 
lösningar är en självklarhet.  

Det finns ett antal utmaningar för en kommun som befinner sig i en 
omvärld som aldrig har haft en sådan förändringstakt som nu. Vi måste 
bland annat sträva efter att minska sårbarheten i form av personberoende, 
minska gapet mellan kompetens- och resursbrister, öka tillgängligheten av 
digitala lösningar samt kunna anpassa organisatoriska strukturer och 
arbetssätt till nya förutsättningar.  

Det är viktigt att försöka ta initiativet över utvecklingen genom en färdplan 
och styrmodell. Genom en färdplan med en tydlig inriktning och konkreta 
mål för den digitala utvecklingen, genom tydliga uppdrag, roller och 
ansvar i organisationen, genom ambition, insikt och förståelse samt genom 
rätt prioriteringar. Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet har därför ett 
program för digital förnyelse tagits fram. I programmet slås bland annat ett 
antal styrande principer för digitalisering och processer fast som bör gälla i 
Habo kommun såsom tillgänglighet, enkelhet, anpassbarhet, 
standardisering och automatisering, återanvändning, mobilitet, stabilitet 
och säkerhet samt ledning i form av beslutsstrukturer och grunder för 
prioriteringar.  

För att programmet för digital förnyelse ska kunna effektueras krävs också 
en väl fungerande IS/IT-enhet med goda förutsättningar att kunna lösa de 
utmaningar som den digitala utvecklingen medför. Kommunfullmäktige 
antog också 2016-02-25 IS/IT policy för Habo kommun. Policyn 
klargjorde kommunens uppfattning och förhållningssätt till den digitala 
utvecklingen och fungerar också som ett paraply till övriga styrande 
dokument inom området kring användning, säkerhet och utveckling. 
Policyn har nu setts över och renodlats till att behandla frågor kring själva 
IS/IT-driften och användning av tekniken, medan programmet för digital 
förnyelse behandlar de frågor som berör verksamhetsutveckling. 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2019 att föreslå 
kommunfullmäktige att anta program för digital förnyelse och IS/IT-policy 
för Habo kommun. Vid samma tillfälle beslutade kommunstyrelsen också 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-12-19  245 
 

 
Justeras Expedierats 

 

att anta fokusområden för IS/IT-enheten, informationssäkerhetspolicy och 
användarpolicy för Habo kommun (KS 2019-12-04 § 178). 

Kommunfullmäktiges behandling  
Susanne Wahlström (M) säger att digitaliseringen kan göra mycket för 
både kommunens invånare och dess anställda, och hon är positiv till att 
programmet tagits fram. Susanne Wahlström yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

_____  

Beslutet skickas till:  
IS/IT-chef 
Digitaliseringsstrateg 
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Dnr KS19/335 

§ 145 Reviderade taxor för miljönämndens verksamhet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta miljönämndens förslag till taxor för 
nämndens verksamhet.  

Nuvarande timavgifterna för miljöbalkstillsyn respektive 
livsmedelskontroll är oförändrade. 

Taxorna träder i kraft 2020-01-01 och ersätter tidigare taxor. Den nya 
taxan tillämpas på ärenden som inkommit efter detta datum. 

Ärendebeskrivning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 
i kraft. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel 
införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig 
kontroll försvinner. Livsmedelstaxan är anpassad till den nya kontroll-
förordningen. 

Mindre justeringar är genomförda i taxan för prövning, anmälan och tillsyn 
av avloppsanordningar. 

Taxan är anpassad till den nya strålskyddslagen. Tillsynsavgift för radon är 
flyttad från miljöbalken till strålskyddslagen. 

För verksamhetskod 28.25-1 och 28-25-2 bilaga 2B är en tidigare 
felskrivning rättad. 

Några verksamhetskoder i bilaga 2B är införda/ändrade på grund av 
länsstyrelsens överlåtelse av B-objekt samt ändringar i 
miljöprövningsförordningen (SFS 2016:1188). 

Prövning, anmälan och tillsyn avseende avfall och producentansvar enligt 
15:e kap Miljöbalken är anpassad till June Avfall och Miljö AB:s 
renhållningsordning som är antagen i Habo kommun 2019-02-28 och 
Mullsjö kommun 2019-02-26. 

De föreslagna ändringarna är i huvudsak införda på grund av ändrad 
lagstiftning och kommer inte medföra ändrat avgiftsuttag med undantag av 
en höjning från 5 timmar till 7 timmar för prövning av avloppsanordning i 
vissa avseenden vilket är en anpassning till SKL:s rekommendationer (8-9 
timmar) och miljönämndens behovsutredning (8 timmar). 

Miljönämnden förslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny taxa (MN 
2019-11-14 § 47).  
_____  
 
Beslutet skickas till: Mullsjö kommun, miljönämnden, ekonomichef 
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Dnr KS19/200 

§ 146 Rapportering av ej verkställda beslut 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2019 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om tre gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum 
eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från 
avbrott. 
_____  
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Dnr KS19/343 

§ 147 Motion om näringslivsutvecklingen 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning  
Morgan Malmborg från Habodemokraterna har lämnat in en motion i 
vilken han yrkar på att det görs en uppföljning och utvärdering av 
inrättandet av tjänst som näringslivsutvecklare. Se bilaga 1. 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg kommenterar motionen och säger att ett bra 
företagsklimat är en förutsättning för att vi politiker sak få resurser att 
fördela till vår välfärd. Det har nu gått två år sedan kommunen inrättade en 
tjänst som näringslivutvecklare och Habodemokraterna yrkar på att det nu 
görs en utvärdering av satsningen.  
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 
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