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§ 130 Information med anledning av coronaviruset 
 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om de åtgärder som vidtagits 
med anledning av att Region Jönköpings län och Folkhälsomyndigheten 
beslutat om skärpta allmänna råd under tiden 3-24 november.  

Bland annat har andelen medarbetare som arbetar hemifrån ökats, möten 
sker digitalt istället för fysiskt, och ett antal verksamheter har stängt eller 
minskat sina öppettider. Det gäller bland annat öppna förskolan, 
fritidsgården, kulturskolan och biblioteket.  

I övrigt är läget inom samtliga förvaltningar fortfarande grönt, men man 
har återupptagit att föra en noggrann frånvarostatistik för att snabbt få 
kännedom om eventuella utbrott inom verksamheterna.  

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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§ 131 Program för trygghet och säkerhet 2019-2022, 
antagande 
Diarienummer KS20/195 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta program för 
trygghet och säkerhet 2019-2022 tillsammans med tillhörande delprogram, 
samt att uppdra åt kommunstyrelsen att svara för uppföljning och vid 
behov göra mindre förändringar i handlingsprogrammet och tillhörande 
delprogram. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska för varje mandatperiod anta ett program för trygghet och 
säkerhet. Kommunen har sammanställt program för trygghet och säkerhet 
2019-2022. Programmet omfattar åtgärder mot oönskade händelser i form 
av brott, olyckor, bränder och andra händelser som kan leda till kriser. Som 
underlag till programmet är en riskanalys, samt en risk- och 
sårbarhetsanalys framtagen. 

Delar av programmet finns reglerat i lagstiftning. Program för trygghet och 
säkerhet tillsammans med delprogram Brandsäkerhet, Operativ 
räddningstjänst utgör handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Program för trygghet och säkerhet tillsammans med 
delprogram krisberedskap och civilt försvar, utgör styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, samt utgör även styrdokument enligt 
överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Övriga delprogram är Suicidprevention och Vattensäkerhet. 

Samtliga nämnder, länets kommuner, intresseorganisationer samt 
samverkande myndigheter, har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till Handlingsprogram 2019-2022. Förutom länsstyrelsen och 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) ställde sig 
övriga remissinstanser positiva till programmet utan kommentarer. 

Länsstyrelsen lämnade synpunkter på det operativa delprogrammet bland 
annat vad gäller beslutsmandat för beredskapsersättning. Denna text är 
justerad enligt länsstyrelsens synpunkter. 

NTF lämnade i huvudsak redaktionella synpunkter, där dessa nu är 
justerade i programmet. _____  
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§ 132 Godkännande av vidareförsäljning av industritomt, 
Tumbäck 
Diarienummer KS20/272 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner vidareförsäljning av industritomt Kämparp 
1:16. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun sålde industritomten Kämparp 1:16 till Dick Olsson Invest 
AB, i januari 2019. I köpeavtalet finns villkorat att köparen inte får 
överlåta fastigheten innan tomten bebyggts utan kommunens skriftliga 
medgivande. Villkoret i köpeavtalet finns med för att minimera risken för 
spekulationsköp. 

Fastighetsägaren inkom 2020-10-12 med en ansökan om kommunens 
godkännande av vidareförsäljning till Företagsbyn i Habo AB och 
motiverar detta med att den ekonomiska situationen försämrats, och att det 
till följd av coronapandemin är svårt att hitta andra hyresgäster för att 
finansiera projektet. 

Företagsbyn i Habo AB äger den angränsande tomten Kämparp 1:14 och 
ser att man med ett förvärv av Kämparp 1:16 har bättre förutsättningar för 
att kunna genomföra planerad byggnation. 

Fastighetsägaren kommer inte att göra någon ekonomisk vinning av 
försäljningen och säljer fastigheten till samma kostnad som han har haft för 
tomt och lagfart. 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är befogat att godkänna en 
vidareförsäljning eftersom det inte sker i spekulativt syfte. 

_____  
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§ 133 Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa 
Diarienummer KS20/266 

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 2020-09-23 § 72).  

De stora skillnaderna i förslaget är redaktionella ändringar. 

Nytt i taxan är även möjligheten att ta ut en planavgift i de fall inget 
planavtal tecknas i samband med bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller 
ändring av byggnader och anläggningar. Ingen planavgift tas ut för planer 
som togs fram före plan- och bygglagen (PBL), 1987. 

_____  
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§ 134 Svar på motion om nytt golv till Habo sporthall 
samt en rejäl läktare till den nya planerade 
sporthallen på Kärnekulla 
Diarienummer KS20/204 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag på att en 
godkänd pvc-matta läggs i Habo sporthall och att en rejäl läktare som är 
godkänd för matchspel planeras när ny sporthall byggs på Kärnekulla. 

Morgan Malmborg anser att utbyte av sporthallsgolvet kan ske till en 
kostnad av 100 000 kr. 

Tekniska förvaltningen skriver att Fagerhult Habo Innebandy, med 
anledning av att herrlaget ska spela i SSL (Svenska superligan för herrar) 
och damlaget i Allsvenskan verksamhetsåret 20/21, har ansökt till 
kommunen om högre bidrag och 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. Merparten 
av herrlagets matcher behöver oavsett golvunderlag spelas i en annan hall 
då A-hallen har för låg publikkapacitet, men föreningen skriver att det är 
viktigt med möjligheten till träning i A-hallen. 

Med anledning av föreningens ansökan har kommunstyrelsen, efter förslag 
från fritids- och kulturnämnden, uppdragit till tekniska förvaltningen att 
undersöka möjligheter, kostnader och konsekvenser för byte av golv i 
sporthallens A-hall. Utredningen är ännu inte färdig, men de prisuppgifter 
som förvaltningen har fått in visar att kostnaden är cirka 700 000 kronor 
för utbyte av golvet. När utredningen är klar kommer ställning tas till om 
golvet ska bytas ut eller inte. 

Ett funktionsprogram för ny sporthall på Kärnekulla har tagits fram i 
samverkan med företrädare för skolan, fritids- och kulturförvaltningen, 
Fagerhults innebandy och Habo Wolley. 

Projekteringsarbete har nu påbörjats med funktionsprogrammet som 
underlag för de grundläggande kraven på utformning av sporthallen. I 
funktionsprogrammet framgår att läktare ska utformas med 600 sittplatser 
och 200 ståplatser.  
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I uppdraget till projektören ingår även att utreda kostnaderna och 
förutsättningarna för eventuell utökning av läktarplatser till 700 sittplatser 
och 300 ståplatser. 

_____  
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§ 135 Kostnader för måltider för unga brukare inom 
funktionshinderomsorgen 
Diarienummer KS20/233 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ta ut kostnader 
för mat av brukare inom funktionshinderomsorgen enligt socialnämndens 
förslag. 

Avrundning sker uppåt till närmsta heltal. Debitering sker månadsvis. 

Avgifterna träder i kraft den 1 januari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när 
deras barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Vårdnadshavare har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina 
barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge 
barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. 

Enligt 20 § LSS och 8 kap. 1 § andra stycket SoL är föräldrar skyldiga att i 
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden när 
deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna. Med begreppet 
annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad med särskild 
service för barn och ungdomar samt korttidshem. Dessa kostnader ska 
bidra till att täcka utgifter för mat och förbrukningsartiklar såsom 
tvättrengöringsmedel, toalettpapper och dylikt. 

Vårdnadshavare ska i skälig utsträckning ersätta kommunen för dess 
kostnader för mat när brukare vistas i kommunens korttidshem genom 
beslut om insats enligt SoL eller LSS. Högsta avgift som får tas ut är 
självkostnad. Kostnaden är lika för brukare i samma 
ålder. Förändringarna förväntas ge något lägre intäkter för kommunen. 
Efterfrågan på måltider kommer inte att förändras. 

 
 

  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-11 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

Socialnämnden föreslår kostnader enligt följande: 

Barnets ålder Kostnad för vistelse 
13-24 timmar 

Kostnad för vistelse 0-
12 timmar 

6-11 mån 29 15 

1 år 32 16 

2-5 år 41 21 

6-9 år 60 30 

10-13 år 47 24 

14-17 år 90 45 

  
 (SN 2020-08-26 § 44) 

_____  
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§ 136 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS20/40 

Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning per den 31 
oktober 2020.  

Det är små förändringar i nämndernas prognoser jämfört med tertial 2. 
Däremot har prognosen för resultatet i stort försämrats från 35 till 33 
miljoner kronor, vilket förklaras av att skatteintäkterna förväntas bli lägre.  

_____  
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§ 137 Budget 2021 
Diarienummer KS20/228 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till upprättad budget för år 2021, och 

att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22:17 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2021 med 
plan för åren 2022 och 2023. 

Resultatet i den föreslagna budgeten uppgår till 15 714 000 kronor, för år 
2021, vilket motsvarar 2,0 % av intäkterna för skatter och bidrag. 

Arbetsutskottet föreslår att förslag till upprättad budget för år 2021 antas 
och att skattesatsen fastställs till 22:17 kronor för år 2021 (KSAU 2020-10-
27 § 106). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) redogör för att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet yrkar att barn- och utbildningsförvaltningen undantas från 
den generella reduceringen om 0,6 % per förvaltning, att 10 miljoner 
kronor avsätts för investering i en konstisbana, samt att 250 000 kronor 
läggs på driftskostnader för isbanan år 2021 och 500 000 kronor år 2022 
och 2023. Förslaget ger ett resultat på 12 784 kronor för år 2020. 

Olle Moln Teike (SD) redogör för att Sverigedemokraterna vill införa 
Mjuka linjen till en kostnad av 405 000 kronor, att lokaler för Makerspace 
(idé- och skapandeverkstad) tillhandahålls för 50 000 kronor, samt att 
tjänsten som miljöstrateg avvecklas. Förslaget ger ett resultat på 15 859 
kronor för år 2020. 

Lena Danås (V) yrkar bifall till det förslag som Gunnar Pettersson har 
framfört.  

Kommundirektör Jan Sundman informerar om att lärarförbundet framfört 
att man ser en risk i att föreslagen budget för barn- och 
utbildningsnämnden kommer få negativ påverkan för Habo kommuns 
attraktivitet som arbetsgivare. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det inte finns några säryrkanden gällande 
skattesatsen, men att det finns tre förslag gällande budgeten i övrigt, dels 
kommunstyrelsens förslag, dels Socialdemokraterna med fleras förslag och 
dels Sverigedemokraternas förslag.  

Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag. För att utse 
motförslag ställer hon Socialdemokraternas förslag mot 
Sverigedemokraternas förslag, och finner att Socialdemokraternas förslag 
utses till motförslag.  

Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag mot 
Socialdemokraterna med fleras förslag och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

_____  
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§ 138 Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 
2021 
Diarienummer KS20/270 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget 2021 för Mediacenter i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2021. 
Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter. 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag som är att 
godkänna förslag till budget 2021 för Mediacenter i Jönköpings län. 

_____  
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§ 139 Förlängning av driftsavtal avseende skolkök vid 
Alléskolan med flera 
Diarienummer KS20/277 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förlänga avtalet med Sodexo AB 556528-
2984 med 12 månader med möjlighet till ytterligare 12 månaders 
förlängning. 

Olle Moln Teike (SD) anmäler jäv och deltar inte beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har tecknat avtal om drift av Alléskolans tillagningskök 
med extern entreprenör. Avtalet är tecknat för tiden 2018-08-01 till 2021-
07-31 och innebär att köket producerar och levererar frukost, lunch och 
mellanmål förutom till Alléskolans elever även till Kråkerydsskolan, samt 
till Slättens förskola. Enligt avtalet har beställaren rätt att förlänga avtalet 
med oförändrade villkor upp till 24 månader. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 140 Ansvar för drift av laddstolpar 
Diarienummer KS20/218 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna kommunens laddningsstolpar för 
bilar till Habo Energi AB. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har de senaste åren investerat i ett antal laddningsstolpar för 
elbilar. Totalt är det i dagsläget åtta (8) stycken anläggningar med 16 
laddningspunkter. Fyra anläggningar är publika och fyra är avsedda för 
kommunens verksamheter. Det är i dagsläget fritt för allmänheten att 
utnyttja de publika anläggningarna vilket i längden inte är en hållbar 
lösning. 

Habo Energi AB verkar på en marknad och bedöms vara en lämpligare 
ägare till att driva och bygga ut anläggningarna i takt med att marknaden 
utvecklas. 

Därför föreslås att kommunen bör lämna över ägandet av 
laddningsstolparna till Habo Energi AB så att bolaget kan debitera 
nyttjarna av anläggningarna samt tillse att det sker en utbyggnad i takt med 
marknadens efterfrågan. 

Då det inte bedöms vara rationellt att ha flera parter som övervakar och 
supporterar kommunens stolpar, både publika och icke publika, så bör även 
de icke publika stolparna föras över till bolaget som sedan debiterar 
kommunen självkostnaden för tjänsten övervakning och support för dessa 
stolpar. 

Laddningsstolparnas bokförda värde är 210 000 kronor enligt uppgift från 
ekonomienheten. Överföringen till Habo Energi AB innebär att 
kommunens resultat 2020 belastas med 210 000 kronor. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunens laddningsstolpar för bilar 
överlämnas till Habo Energi AB (KSAU 2020-10-27 § 108). 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag  

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Energi AB 
Tekniska förvaltningen  
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§ 141 Avfallstaxa 2021 
Diarienummer KS20/279 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om avfallstaxa 
2021 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram. 

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 2021 för hushållen i ägarkommunerna. För att nå ett 
positivt resultat före skatt på 1,6 miljoner kronor i nästa års budget har 
bolaget föreslagit nya taxor. Det positiva resultatet blir en återföring till det 
egna kapitalet för att täcka upp tidigare förluster på drygt 10 miljoner 
kronor. 

VD Daniela Hammer skriver att 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 
abonnemang som bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets förslag till 
taxesättning har Fastighetsnära insamling, FNI, därför den lägsta taxan, 
Matavfallssortering och Hemkompost 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 nu strax över 
80% (Jönköping 78 %, Habo 90%, Mullsjö 86%). Styrningen av beteendet 
att välja det miljövänligare alternativet för småhusen har fungerat väldigt 
väl. 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 och de högre 
driftkostnaderna för FNI är det nödvändigt att fortsätta med den stegvisa 
justeringen av FNI-taxorna som påbörjades 2020. 

I den nya förpacknings- och tidningsförordningen som träder i kraft 2021 
har regeringen nu beslutat om att senarelägga ikraftträdandet av den del 
som rör införandet av ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Regeringen 
har också, utan någon utredning som grund, bestämt sig för att ta bort 
producentansvaret för returpapper, med utgångspunkt att 
tidningsbranschen inte klarar detta ekonomiskt. I stället läggs insamlingen 
och återvinningen av returpapper på kommunerna, vilket i slutändan 
drabbar medborgarna i form av en generellt ökad avfallstaxa. 
Producentansvaret för returpapper föreslås tas bort 1 januari 2022. Dessa 
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oklara regler ger en otydlighet om vad som ska gälla framåt för 
förpacknings- och tidningsinsamlingen i finansiella och systemtekniska 
frågor. Inför taxan 2021 har avfallsinsamlingen därför fortsatt behov av att 
medborgarna ska bära kostnaderna för insamling av förpackningar. Dock 
kan det antas att producentansvar för förpackningar med krav på 
bostadsnära insamling kommer att införas vid ett senare tillfälle. Därför 
bör abonnemang utan sorteringsmöjlighet för förpackningar fasas ut och 
abonnemang med sortering bära sina egna kostnader. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige beslut om avfallstaxa 2021 
enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram (AU 2020-
10-27 § 109). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att taxan ska vara oförändrad och att förslaget 
därmed inte ska godkännas.  

Anders Rickman (L), Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar 
alla bifall till arbetsutskottets förslag med motiveringen att kommunen inte 
hade kunnat driva avfallshanteringen billigare i egen regi. Även om 
taxehöjningar är tråkiga tjänar Habo kommun och dess invånare på att June 
Avfall & Miljö AB utför arbetet.  

Susanne Wahlström (M) ställer sig också bakom arbetsutskottets förslag, 
men påpekar att det viktigt att kommunen engagerar sig i frågan om hur 
kommunen som ägare vill att bolaget ska drivas.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
om att godkänna taxan och dels Olle Moln Teikes förslag om att inte 
godkänna taxan. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 142 Tillsättande av parlamentarisk grupp 
Diarienummer KS20/278 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp. Gruppen ska inför nästa mandatperiod 
framlägga förslag inom följande områden: 

• politisk organisation 
• översyn av arvodesfrågor 
• övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra. 

Gruppens arbete ska vara klart för beslut i fullmäktige senast den 30 
september 2021. 

Ärendebeskrivning 
Frågan har uppkommit om att inför nästa mandatperiod tillsätta en 
parlamentarisk arbetsgrupp. Ett förslag är att de i fullmäktige 
representerade partierna utser en ordinarie och en ersättare att ingå i 
gruppen, och att när ärendet tas upp för behandling i kommunfullmäktige 
utser ledamöter, ersättare samt en ordförande och en vice ordförande att 
leda gruppen. Vidare föreslås att ersättare endast får delta om ordinarie 
ledamot är frånvarande. 

_____  
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§ 143 Svar på motion om att utreda att Habo upphör som 
kommun och sammangår med annan/andra 
kommun/kommuner 
Diarienummer KS20/242 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

Ärendebeskrivning 
Ulf Bertills (C) har lämnat in en motion i vilken han föreslår en 
förutsättningslös utredning av möjligheten att sammangå med en eller flera 
andra kommuner i grannskapet, samt att utreda möjligheten att avskriva 
låneskulder vid ett eventuellt sammangående. 

Ulf Bertills förtydligar att han inte anser att en förutsättningslös utredning 
innebär att man sammangår med Jönköping utan istället med till exempel 
Hjo och/eller Tidaholm. I ett sådant fall kan man också behålla och bevaka 
Västgötesjälen. 

Som argument för att sammangå med andra kommuner anför Ulf Bertills 
att Habo kommun inte kommer att kunna hantera de stora kostnaderna som 
kommunens snabba expansion kräver i form av förskolor, skolor och 
infrastruktur. 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har genom sina 
kommunalråd meddelat att man inte är intresserade av att lägga resurser på 
en utredning om ett eventuellt sammangående, varför det föreslås att 
motionen ska avslås. Detta är också vad arbetsutskottet föreslår (AU 2020-
10-27 § 114). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå 
motionen. Han menar att Habo kommun har den stabilaste ekonomin i 
regionen, tjänstemän som klarar av sina uppdrag och en levande demokrati 
och att det därför inte finns någon anledning för Habo kommun att gå 
samman med Hjo eller Tidaholm.  
 

_____  
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§ 144 Svar på motion om att ställa hårdare krav på 
regionen angående kollektivtrafik för alla 
Diarienummer KS20/231 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) och Lennart Karlsson (HD) har lämnat in en 
motion om hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla. 

Motionärerna skriver att invånare på landsbygden betalar lika hög skatt 
som de som bor i tätorterna. Därav bör det vara en självklarhet att även de 
ska ha möjligheter att ta sig till arbete, service, affärer, skola, träning och 
besöka släkt och vänner. Habodemokraterna anser att 

• De folkvalda kommunpolitikerna trycker på de i Regionen 
ansvariga så att alla kommunens skattebetalare, nyinflyttade och 
besökande ges samma möjligheter oavsett var man bor enligt 
dagens tes ”allas lika värde” 

• Att påverka länstrafiken att utöka turerna till kommunens 
ytterområden för att de utan körkort och eller fordon ska kunna resa 
mer obehindrat och säkert 

• Att synliggöra för regionen att även de i ytterområden är med och 
betalar för något de inte får tillgång till vilket i ett rättvist samhälle 
skulle innebära skattelättnader eller skatteavdrag. 

Kollektivtrafiken finansieras till cirka 60 % av skatteintäkter och till cirka 
40 % av biljettintäkter. Längs de starkaste stråken är 
självfinansieringsgraden så hög som upp till 70-80%, medan den på 
svagare linjer kan ligga på 15-20 %. De starkaste stråken är främst 
stadstrafiken i Jönköping och Nässjö, och de svagaste stråken finns på 
landsbygden. Ett högt resande i stadstrafiken och längs övriga starka stråk, 
till exempel linje 114 mellan Habo och Jönköping, bidrar till att trafik kan 
upprätthållas även på landsbygden. Mer trafik och många resenärer längs 
de starka stråken bidrar således till att det kan finnas trafik även på 
landsbygden, utan att skatten behöver höjas. 

Utöver linjetrafik har de som bor på längst ut på landsbygden, med minst 
en kilometer till närmsta hållplats, även tillgång till närtrafiken, som är 
skattefinansierad till cirka 90 %. 
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Att ge alla samma tillgång till kollektivtrafik oavsett var man bor är en 
omöjlighet. Det finns inte resurser vare sig i form av pengar eller i form av 
tillräckligt många chaufförer och fordon. I Region Jönköpings läns 
trafikförsörjningsprogram anges att det är de starka stråken som ska 
prioriteras, för att det ska bli bäst för flest. Ju bättre de starka stråken går, 
desto mer resurser kan läggas på ytterområdena. 

Kommunen för kontinuerligt dialoger med länstrafiken om trafikutbudet i 
hela Habo kommun. Kommunen och länstrafiken är inte alltid överens, och 
även om det till syvende och sist alltid är länstrafiken som bestämmer, så 
har kommunen vid ett antal tillfällen rönt framgång och kunnat bibehålla 
trafik där länstrafiken haft för avsikt att prioritera ned. 

Som skattebetalare är man med och tillsammans finansierar kollektiva 
nyttigheter, så som skola, sjukvård, social omsorg, infrastruktur, 
kollektivtrafik, med mera. Det innebär att man som skattebetalare inte 
nyttjar allt det som skatteintäkterna är till för att finansiera. Det kan tyckas 
orättvist, men regionen är troligtvis fullt medvetna om detta utan att det 
behöver synliggöras av kommunen. 

Sammanfattningsvis har regionen antagit att det är de starka stråken som 
ska prioriteras, men många resande längs de starka stråken genererar bättre 
totalekonomi som i förlängningen kan gynna landsbygden. Dialoger förs 
redan kontinuerligt med länstrafiken där kommunens mål är att påverka för 
alla invånares bästa, och att betala skatt är att bidra till den allmänna 
välfärden utan att man alltid får ta del av allt själv. 

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad (AU 2020-
10-27 § 115). 

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

_____  
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§ 145 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt kommunallagen - 
överklagan av kommunfullmäktiges sammanträde 
 

2. Jönköpings Länstrafik: svar på skrivelse angående bristande 
kommunikation 

_____  
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§ 146 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från personalutskottet  2020-10-05 

Protokoll från arbetsutskottet  2020-10-27 

_____ 
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