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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Onsdagen den 13 januari 2021 klockan 17.00–18.10 

Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande  
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Marie Lindholm (KD) 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) § 1-5 
Gunnar Pettersson (S) 
Karl-Fredrik Anner (S) 
Kent Bjärkhed (S) § 4 
Lena Danås (V) 
Olle Moln Teike (SD) 
Anders Almfors ersätter Kent Bjärkhed § 1-3 och § 5-10 

 
Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 

Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, administrativ chef 
Johan Bokinge, ekonomichef § 1-2 
Åsa Wadling, skolchef § 1-3 
Morgan Malmborg (HD), insynsplats 

Paragrafer 1–10 

Utses att justera Marie Lindholm 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-01-13 

Datum då anslaget publiceras  
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§ 1 Revidering av finanspolicy 
Diarienummer KS20/331 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
finanspolicy. 

Ärendebeskrivning 
Finanspolicyn anger mål för kommunens finansverksamhet, hur ansvaret 
för finansverksamheten är fördelat samt identifierar vilka finansiella risker 
kommunen är exponerad för och hur riskerna ska hanteras. 

Ett förslag till reviderad finanspolicy har arbetats fram där avsnittet 
om leasing har uppdaterats. Leasinglösningar bör endast användas i 
undantagsfall, förutom leasing av personbil. I övrigt är policyn oförändrad 
sedan tidigare, förutom några redaktionella justeringar. 

_____  
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§ 2 Förändring av nivå på borgensavgift 
Diarienummer KS20/329 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nivån på den 
borgensavgift som Habo kommun tar ut från de helägda kommunala 
bolagen höjs från 0,30 procent till 0,35 procent. Principen för uttag föreslås 
vara oförändrad. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun går i borgen för de helägda kommunala bolagen; Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Kommunen tar ut en 
marknadsmässig borgensavgift som för närvarande är 0,30 procent av 
aktuell skuld per 31/12 året innan räkenskapsåret. För år 2020 har 
borgensavgiften totalt uppgått till 1 281 000 kronor baserat på skulden 
426,9 miljoner kronor.   

För år 2021 föreslås borgensavgiften bli 0,35 procent av aktuell skuld per 
31/12. Borgensavgiften beräknas bli 1 634 000 kronor baserat på skulden 
466,9 miljoner kronor. 

_____  
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§ 3 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Skolchef Åsa Wadling informerar om att barn- och 
utbildningsförvaltningen det senaste året har fokuserat på att hantera 
verksamheten på ett säkert sätt på grund av covid-19. Utöver det har fokus 
legat på att få till en budget i balans samt införandet av en ny styrmodell. 

Förvaltningen har ett kunskapsuppdrag och arbetar för att få elever 
behöriga och hjälpa dem nå så långt som möjligt. Bland annat pågår ett 
projekt, i samarbete med skolverket, med insatser för nyanländas lärande. 
Det är ett väl fungerande projekt som bland annat utbildar pedagoger för 
att arbeta med språk i samtliga ämnen, vilket gynnar alla elever. 

På grund av covid-19 har förvaltningen genomfört en rad åtgärder som ska 
minska trängsel, bland annat extra bussturer på morgonen. En del elever 
äter sin skolmat i restaurang Kärrsliljan, som håller stängt under pandemin, 
för att glesa ut antalet i skolmatsal. 

Undervisningen sker än så länge i skolan men förvaltningen är väl 
förberedda för distansundervisning om det blir nödvändigt. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 4 Information med anledning av coronaviruset 
 
Kommundirektör Jan Sundman ger en uppdaterad information om arbetet 
med anledning av coronaviruset. ISF-gruppen (inriktning och 
samordningsfunktion) möts två gånger per vecka för avstämning. 

Arbetet med vaccination är igång både inom särskilt boende och övrig 
äldreomsorg. Skolsköterskor har gått in och hjälpt till att vaccinera. 
Vaccination av personal inom vård och omsorg sker via vårdcentralen. 
Arbetsgivaren är positiv till att vaccination av personal sker på arbetstid, i 
den utsträckning det är möjligt. 

Fritids- och kulturförvaltningens anläggningar är fortsatt stängda. 
Biblioteket erbjuder vissa tjänster till exempel att använda dator för 
nödvändiga ärenden. Det pågår diskussioner i länet om det är förenligt med 
bibliotekslagen att hålla bibliotek helt stängda. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 5 Deltagande på distans vid kommunfullmäktiges 
sammanträden 
Diarienummer KS20/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fullmäktige får, 
om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 3 dagar före sammanträdet 
anmäla detta till fullmäktiges kansli. 

Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Beslutet innebär att bestämmelsen förs in i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av smittspridningen av nya coronaviruset har frågan om 
deltagande i kommunfullmäktige på distans aktualiserats. 

Enligt kommunallagen är det möjligt för ledamöter att delta i 
sammanträden på distans, under förutsättning att fullmäktige fattat beslut 
om detta. Om fullmäktige väl har fattat beslut om möjligheten att delta på 
distans, är det som regel ordföranden som har att avgöra om närvaro får 
ske på distans vid ett visst sammanträde. 

Utgångspunkten i kommunal verksamhet är att sammanträden med 
fullmäktige, nämnder, styrelser etc. ska ske i fysisk form. I det avseendet 
har den tekniska utvecklingen inte gjort något avtryck på det kommunala 
beslutsfattandet. SKR skriver att snarare har det fysiska mötets betydelse 
för den kommunala demokratins funktions istället lyfts fram och betonats i 
flera sammanhang. SKR betonar även vikten av att distansdeltagande är ett 
komplement till fysiska möten, även om möjligheten just nu under 
pandemin behöver utnyttjas i större utsträckning än normalt. 

Även i förarbetena till lagen anges att deltagande på distans i första hand 
ska betraktas som ett komplement till ett deltagande i beslutsfattande som 
annars inte hade kommit till stånd alls. I förarbetena skriver regeringen att 
när ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det tillfälle till 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket 
är värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. 
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Vidare skriver SKR att de juridiska kraven som ställs för att 
distansdeltagande ska accepteras kan medföra att standarden på 
sammanträdet vid vilket distansdeltagande sker kommer att påverkas 
negativt. Under rådande pandemi kan detta behöva accepteras, däremot är 
det viktigt att användningen av möjligheten till distansdeltagande inte rent 
generellt tas till intäkt för alltmer digitaliserade mötesformer eftersom det 
riskerar att få negativa kommunaldemokratiska konsekvenser på längre 
sikt. 

Praktiska frågor 
Den som leder sammanträdet måste alltid finnas på plats i den fysiska 
lokalen där sammanträdet äger rum. I den fysiska lokalen bör också vice 
ordförande och protokollförare finnas. 

Förutom att fullmäktige måste fatta beslut om att distansdeltagande ska 
vara tillåtet måste också ett antal tekniska förutsättningar vara uppfyllda 
för att den distansdeltagande ledamoten ska anses vara närvarande vid 
sammanträdet i rent juridisk mening.  

• Deltagandet ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid åt 
båda hållen. Samtliga deltagare ska kunna se och höra varandra. 

• Samtliga deltagare ska delta på lika villkor. Det innebär bland annat 
att den som deltar på distans också måste få tillgång till handlingar 
som delas ut vid sammanträdet. 

SKR skriver att kravet på att samtliga deltagare ska kunna se och höra 
varandra och delta på lika villkor inte bör anses innebära att den eller de 
distansdeltagande ledamöterna hela tiden ser alla andra ledamöter eller 
närvarande i realtid eftersom det typiskt sett inte är fallet vid fysiskt 
deltagande vid ett sammanträde. Normalt vänder sig ledamöter och andra 
deltagare mot den som talar för tillfället. 

I praktiken innebär det att den som talar (oavsett om denne deltar på 
distans eller närvarar fysiskt) visas i bild, medan en överblick av 
sammanträdeslokalen visas under hela tiden som distansdeltagande sker. 
Däremot bör det inte krävas att alla deltagare kan se varandra vid varje 
given tidpunkt under sammanträdet. 

_____  
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§ 6 Behov av lokaler för individ- och familjeomsorgen 
och integrationsenheten 
Diarienummer KS20/317 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att 
hantera lokalbehovsfrågan som uppstår i samband med att individ- och 
familjeomsorgen samordnas med integrationsenheten. 

Ärendebeskrivning 
Före 2015 var kommunens integration- och flyktingmottagning en del av 
individ- och familjeomsorgen. Integrationsenheten blev en egen enhet i och 
med den stora ökningen av antalet asylsökande ensamkommande barn och 
unga och mottagande av nyanlända. 

Under 2017 och 2018 minskade underlaget för kommunens HVB- och 
stödboendeverksamhet för ensamkommande barn och unga. Samtidigt 
ökade antalet nyanlända till Habo kommun och behov fanns att utöka 
mottagningskapaciteten i Habo kommun samt behov av att kunna arbeta 
aktivt mot de nyanländas självständighet och självförsörjning. 

Antalet nyanlända har minskat under de senaste åren och därmed även det 
ekonomiska underlaget som kommer via schablonersättning från staten för 
mottagandet av nyanlända. Den ekonomiska beräkningen visar att 
integrationsenheten kommer att gå med underskott från och med 
budgetåret 2021 om trenden med det minskade antalet nyanlända fortsätter 
och en samordning mellan individ- och familjeomsorgen och 
integrationsenheten inte sker. 

Socialförvaltningen planerar en samordning mellan individ- och 
familjeomsorgen och integrationsenheten från den 1 september 2021. 
Eventuellt sker en successiv övergång till samordning från den 1 januari 
2021 för att samordna rutiner och arbetsmetoder. 

En av de frågor som måste lösas inför samordningen är lokaler. 
Socialnämnden prioriterar att organisationen är samlad i en och samma 
byggnad och föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i 
uppdrag att hantera lokalbehovsfrågan som uppstår vid en samordning av 
individ- och familjeomsorgen och integrationsenheten. _____ 

Beslutet skickas till 
Teknisk chef 
Fastighetschef  
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§ 7 Taxa för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll 2021 
Diarienummer KS20/349 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att taxor för rengöring och brandskyddskontroll 
för år 2021 räknas upp, enligt den i taxan angivna indexklausulen, vilket 
innebär en höjning med 0,867 % jämfört med taxor för år 2020. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen att ansvara 
för att rengöring/sotning och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar (eldstäder och rökkanaler) och imkanaler i 
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen genomförs. 
Rengöring/sotning och brandskyddskontroll ska utföras enligt frister som 
fastställs av kommunen. Kommunen har också att besluta om taxor för 
rengöring/sotning och brandskyddskontroll. 

Nuvarande taxor är fastställd av kommunfullmäktige att gälla från 2019-
06-01. I kommunfullmäktiges beslut framgår att taxan årligen ska 
uppräknas enligt så kallat sotningsindex. 

Sotningsindex tas fram årligen av Sveriges Kommuner och Regioner 
tillsammans med Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund. 
Sotningsindex används för en årlig uppräkning av den lokala 
sotningstaxan. Indexet utgår både från löneökningsnivåer och 
konsumentprisförändringar. 

Även att kommunfullmäktige antagit taxor med indexklausul behöver den 
årliga indexuppräkningen beslutas av kommunstyrelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten 
Räddningschef  
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§ 8 Svar på motion om motprestation för 
försörjningsstöd 
Diarienummer KS20/173 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad gällande förslaget om att utbetala försörjningsstöd till 
kvinnan i familjen och att avslå övriga förslag. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Olle Moln Teike lämnat in en motion till 
kommunfullmäktige med följande förslag: 

- att Habo kommun betalar ut försörjningsstöd till kvinnan i familjen, 

- att Habo kommun inför ”Växjölöftet” rörande utbetalning av 
försörjningsstöd, 

- att Habo kommun gör en utredning om heltidsaktivering likt Linköpings 
kommun och 

- att Habo kommun utreder möjligheten att kräva motprestation i högre 
utsträckning än vad som görs idag. 

Motionen har remitterats till socialnämnden som skriver att i Habo 
kommun har kommunfullmäktige beslutat att förtroendevalda och 
förvaltningar ska arbeta tillitsbaserat. Nämnderna beslutar om 
verksamhetsutvecklingsmål som förvaltningarna ska arbeta för att uppfylla. 
Socialnämnden har beslutat att integration är ett 
verksamhetsutvecklingsmål där nämnden önskar göra en markant 
förflyttning framåt. Detta för att bibehålla en hög sysselsättningsgrad bland 
kommuninvånarna. En hög grad av självförsörjande ger goda, sociala och 
ekonomiska effekter och skapar ett tryggare samhälle. Integration omfattar 
alla kommuninvånare oavsett ursprung, kultur och funktionsnedsättning. 
Socialförvaltningen har tagit fram strategier för att under innevarande 
mandatperiod nå målet integration. Uppföljning av grad av måluppfyllelse 
redovisas för socialnämnden varje tertial. 

Socialförvaltningen har som en del i arbetet med att nå 
verksamhetsutvecklingsmålet integration sökt och under hösten 2020 
tilldelats medel från Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för att 
arbeta med att stödja människor att bli självförsörjande för att inte behöva 
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vara beroende av ekonomiskt bistånd. Fokus för arbetet är att kartlägga den 
enskildes förmåga och behov för att kunna bli självförsörjande. 

Rätten till försörjningsstöd ställer krav på den enskilde att enligt gällande 
lagstiftning delta i arbetsmarknadsutbildningar, beredskapsarbete, 
arbetsrehabiliterande åtgärder samt deltagande i introduktionsutbildningar 
för att öka sina möjligheter att kunna få ett arbete. 

När individer inte deltar i överenskomna aktiviteter, beslutar förvaltningen 
att avslå ansökan om försörjningsstöd. 

Socialförvaltningen arbetar med att bibehålla goda relationer med 
näringslivet och civilsamhället för att enskilda ska kunna erbjudas praktik 
eller daglig sysselsättning på olika arbetsplatser. 

Kommuner kan besluta att betala ut försörjningsstöd till mannen eller till 
kvinnan i familjen eller att ha delad utbetalning. I Habo kommun betalas 
försörjningsstödet ut till kvinnan i familjen. 

Socialförvaltningens bedömning är att kommunens invånare med 
nuvarande arbetssätt får tillräckligt stöd för att kunna bli självförsörjande. 

Socialnämnden föreslår att motionen ska anses besvarad gällande förslaget 
om att utbetala försörjningsstöd till kvinnan i familjen och att övriga 
förslag avslås, vilket också arbetsutskottet föreslår (KSAU 2020-12-15 § 
129). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) anser inte att han fått svar på motionen förutom på 
första punkten. Han vill se nya konkreta förslag på hur försörjningsstödet 
ska minska och yrkar bifall till motionen i sin helhet. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och anser att 
socialförvaltningens arbetssätt för tillfället är fullgott. 

Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag om 
att anse motionen vara besvarad gällande förslaget att utbetala 
försörjningsstöd till kvinnan i familjen och att avslå övriga förslag och dels 
Olle Moln Teikes förslag att bifalla motionen i sin helhet. Ordförande 
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. _____  
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§ 9 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Revisionen: granskning av ansvarsutövande kommunstyrelsen 2020 
 

2. Samarbetsavtal avseende utvecklingsinsatser 
 

3. Miljönämnden: verksamhetsplan 2021 för miljönämndens 
verksamhet 

_____  
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§ 10 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från personalutskottet  2020-12-09 

Protokoll från arbetsutskottet  2020-12-15 

Anställning av underhåll-  Nr 302 
och utbildningsansvarig  
(Räddningstjänsten)  

Anställning av deltidsbrandman  Nr 303 

Anställning av deltidsbrandman  Nr 304  

_____ 
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