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§ 68 Information om sommarprojekt "Sommar i 
centrum" 
 
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin informerar om sommarprojektet 
i centrum som kommer genomföras under juni, juli och augusti. Det blir 
sittplatser och "bokbytarhylla" utanför biblioteket och en foodtruck med 
sittplatser, planteringar och solavskärmning i anslutning till Blå Torget. 
Liksom förra året kommer det finnas sittplatser och plantering utmed 
Jönköpingsvägen. Det blir hastighetsdämpande åtgärder med början från 
korsningen Hantverkaregatan/Jönköpingsvägen, vilket är ett förslag och 
önskemål från handlarna i centrum. 

Stationsparken får hängmattor, belysning och grillplats. 

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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§ 69 Information om medarbetarenkät 2021 
 
Annika Ekdahl, HR-chef, informerar om medarbetarenkäten som 
genomfördes i mars 2021. Syftet med enkäten är utveckling och förbättring 
och att sätta igång en process som ökar motivation och helhetssyn. 
Svarsfrekvensen på enkäten var 84,3%. 

Medarbetarenkäten innehåller frågeområdena mål och uppdrag, kompetens 
och utveckling, information, medarbetarskap, arbetsgemenskap, ledarskap, 
medarbetarsamtal och lön samt hälsa. Det samlade värdet var 4,2 (högsta 
värde är 5) vilket är i nivå med förra mätningens värde som låg på 4,1. De 
områden som fick högst medelvärde var medarbetarskap, arbetsgemenskap 
och information. 

Resultatet ska nu återkopplas till medarbetarna och varje enhet ska ta 
fram 2-3 prioriterade områden och föreslå åtgärder som enheten vill arbeta 
vidare med. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

Sida 
5 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 70 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2021 
Diarienummer KS21/89 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2021. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för tertialuppföljningen. 
Helårsprognosen för år 2021, per den 30 april, är i likhet med förra årets 
helårsprognos mycket osäker. Det finns stora osäkerheter på såväl intäkts- 
som kostnadssidan även om de bedöms vara något mindre än förra årets. 
Prognosen visar ett resultat på 34 miljoner kronor vilket är mer än 18 
miljoner kronor bättre än budget. Överskottet förklaras till största del av att 
prognosen för skatter och generella statsbidrag överstiger budget med 15,5 
miljoner kronor. 

Den nuvarande prognosen pekar på att nämndernas samlade 
budgetöverskott exklusive reavinster från tomtförsäljning beräknas bli 
3,5 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden redovisar i prognosen 
ett budgetöverskott med 2 miljoner kronor. Överskottet beror på färre antal 
barn inom förskolan än budgeterat. Byggnadsnämnden prognostiserar ett 
stort överskott främst beroende på lägre personalkostnader och högre 
bygglovsintäkter än budgeterat. 

Johan Bokinge påpekar att samtliga av fullmäktiges fyra finansiella mål 
om "God ekonomisk hushållning" beräknas uppnås år 2021. 

I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras utfall i förhållande till 
policy för ränte- och finansieringsrisker tertialvis. Per den 30 april 2021 
konstateras att positionerna med undantag för lånens genomsnittliga 
återstående löptid är i enlighet med policyn. Den genomsnittliga 
återstående löptiden är 2,2 år vilket är 0,3 år lägre än miniminivån enligt 
policyn. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen för tertial 1 2021 (KSAU 2021-05-18 § 42). 

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

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

Sida 
6 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 71 Samarbetsavtal - övergripande ledning av 
räddningsinsatser 
Diarienummer KS21/149 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal 
avseende övergripande ledning av räddningsinsatser samt att uppdra åt 
kommunstyrelsens ordförande att teckna detta avtal. 

Ärendebeskrivning 
Samarbetsavtalet syftar till att åstadkomma ett gemensamt ledningssystem 
för övergripande ledning av större och omfattande räddningsinsatser. Men 
också ett ledningssystem som kan verka proaktivt över hela 
ledningsområdet och som på ett övergripande plan kan se tecken och hot 
som kan påverka räddningstjänstens förmåga till att leverera ett gott skydd 
till medborgarna samt vidta förändringar i beredskap och organisation för 
att möta detta. 

Efter skogsbränderna i Västmanland 2014 gjordes utredningar för att se hur 
samhällets räddningstjänst och krisberedskap kunde bli bättre. En slutsats 
var att det behövde undersökas hur kommunal räddningstjänst kunde bli 
effektivare, framförallt inom ledning. 

En statlig utredning tillsattes 2017 med uppgift att se över vissa delar av 
lagstiftningen. Efter skogsbränderna 2018 gavs ett kompletterande uppdrag 
till samma utredare att utvärdera de operativa insatserna och ge 
kompletterande förslag. 

Regeringen har berett förslagen och överlämnade i juni 2020 en 
proposition till justerad lag om skydd mot olyckor (LSO) till riksdagen, 
som den 21 oktober beslutade om ändringarna. Lagförslagen trädde ikraft 
första januari 2021, med undantag för kraven om handlingsprogram och 
ledningssystem, som träder ikraft första januari 2022. 

Inom Jönköpings län har räddningstjänsten inom ramen för RäddSam F 
(räddningstjänsterna i Jönköpings län, Ydre kommun och SOS Alarm) 
samverkat kring förebyggande arbete, planering, utbildning, ledning och 
genomförande av räddningsinsatser i mera än 20 års tid. Förmågan till 
ledning och samverkan inom RäddSam F är mycket god vilket också har 
visat sig vid flera större händelser de senaste åren, både inom och utom 
länet. 
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De nya lagkraven medför att RäddSam F ytterligare måste utveckla sin 
förmåga till övergripande ledning då lagstiftningen nu ställer krav på 
ständig tillgång till vakthavande räddningschef och vakthavande befäl i 
organisationens ledningscentral. 

RäddSam F har fått en förfrågan från samtliga räddningstjänster i 
Kronobergs- och Blekinge län samt räddningstjänsterna i Hultsfred, 
Vimmerby och Västerviks kommuner om att få ansluta sig till den 
systemledning av räddningstjänst som RäddSam F har och håller på att 
vidareutveckla tillsammans med SOS Alarm AB i Jönköping. 

RäddSam F kommer att tillhandahålla övergripande ledning inklusive 
ledningscentral för att säkerställa att de principer för samverkan som vuxit 
fram i Jönköpings län inte förvanskas medan respektive kommun kommer 
att ansvara för den skadeplatsnära ledningen på samma sätt som sker idag. 

Genom detta samverkansavtal skapas en effektiv operativ samordning och 
ledning som i dagsläget kommer att serva drygt 800 000 innevånare i 
Småland och Blekinge. Samarbetet ger också utökade möjligheter till 
resursallokering vid större eller utdragna händelser då regionens samtliga 
resurser kommer att vara disponibla för vakthavande räddningschef. 

Just nu pågår ett arbete med att skriva fram ledningsdoktrin, rutiner och 
andra operativa styrdokument som är nödvändiga innan verksamhet kan 
driftsättas. 

Nästa steg är att påbörja rekrytering till de olika befattningarna i 
ledningscentralen så att dessa kan vara på plats och ledningssystemet kan 
börja fungera till 1 januari 2022. För att kunna starta rekryteringsprocessen 
är det viktigt att ett samarbetsavtal är undertecknat av tillräckligt många 
kommuner innan sommaren 2021 så att rekrytering och tidsplanen kan 
fullföljas. Med hänsyn till den korta ledtiden kan vissa justeringar komma 
att ske i det slutliga samarbetsavtalet. Det behövs därför att det inryms i 
uppdraget till kommunstyrelsen ordförande att teckna avtal även om 
smärre justeringar gjorts i samarbetsavtalet, förutsatt att de övergripande 
principerna i avtalet eller kostnadsbilden inte förändrats mer än marginellt. 

Kostnaden för ledningssystemet är beräknad till 14,50 kronor per 
kommuninnevånare för år 2022. För Habo kommuns del ryms dessa 
kostnader inte inom förvaltningens befintliga kostnadsramar, utan ett 
tillskott behöver ske i budget 2022. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag 
till avtal avseende övergripande ledning av räddningsinsatser samt att 
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uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att teckna detta avtal (KSAU 
2021-05-18 § 50). 

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

_____  
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§ 72 Beslut om remiss av VA-plan - delplan 
utbyggnadsplan 
Diarienummer KS21/103 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till VA-plan – 
Utbyggnadsplan på remiss till byggnadsnämnden och miljönämnden för 
yttrande senast den 27 augusti 2021. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommuns vatten- och avloppsplan består av ett huvuddokument - 
VA-plan – samt fem mer detaljerade delplaner som ska utgöra stöd för 
tjänstemännen i deras arbete. Utbyggnadsplanen är en av de fem 
delplanerna. 

Dokumentet presenterar utbyggnadsplan för vattenförsörjning och 
avloppshantering för Habo kommun. I utbyggnadsplanen görs en 
bedömning av områden som idag inte ingår i verksamhetsområde för 
allmänt vattenförsörjning och avloppshantering och som har eller kan 
komma att få behov av att lösa dricksvattenförsörjning och 
avloppshantering i ett större sammanhang. Dokumentet redovisar en 
sammanfattning av framtida utveckling för bostäder och verksamheter 
fram till år 2040. Med stöd av utbyggnadsplanens kartläggning och 
bedömning av områden skapas en hållbar och välgrundad planering av 
utbyggnad för befintlig bebyggelse inom Habo kommun. 

Utbyggnadsplanen är en del av kommunens strategiska VA-planering som 
anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt, givet de förutsättningar 
som finns i kommunen för att uppnå målet om en vattenförsörjning och 
avloppshantering som är hållbar för framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De åtgärdsförslag som finns i 
utbyggnadsplanen grundas på de ställningstagande som finns i det politiska 
beslutade dokumentet VA-plan - Vision och strategi 2030. 

Utbyggnadsplan har tagits fram med utgångspunkten i de tidigare 
utformade dokumenten Nulägesbeskrivning för vatten och avlopp, 
Klimatanpassad dricksvattenförsörjning och Vägledning för kommunal 
VA-planering (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). Hänsyn har 
tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram med utgångpunkt i Vattendirektivet som styr Sveriges 
vattenförvaltning. Även de regionala åtgärdsprogrammen för miljömålen är 
relevanta i de delar som berör vattenförsörjning och avloppshantering. 
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Arbetet med att ta fram dokumentet har skett stegvis och i nära samspel 
med översiktsplanen med huvudsyfte att möta kommunens eget behov av 
underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har skett genom 
förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
vattenförsörjning och avloppshantering går hand i hand med 
samhällsutveckling samt miljö- och hälsomässig nytta. Utbyggnadsplanen 
blir också ett redskap att uppfylla en rad av de krav som ställs i 
lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. 

Utbyggnadsplanen bör remitteras till byggnadsnämnden och miljönämnden 
eftersom delplanen har starka kopplingar till förhandsbesked och enskilda 
avloppsanläggningar. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till 
VA-plan – Utbyggnadsplan på remiss till byggnadsnämnden och 
miljönämnden för yttrande senast den 27 augusti 2021 (KSAU 2021-05-18 
§ 43). 

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

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden  
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§ 73 Antagande av anbud nybyggnation skola och 
förskola på Kärnekulla 
Diarienummer KS20/314 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta entreprenör TE 2, med en 
anbudssumma på 160 945 000 kronor exklusive moms samt att justera 
investeringsramen för år 2023 med 3 590 000 kronor för att täcka övriga 
sammanställda omkostnader för projektet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har genomfört en upphandling av entreprenad för 
nybyggnation av skola och förskola på Kärnekulla. Upphandlingen har 
skett utifrån förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 6 
kap. 6 § Lag om offentlig upphandling. 

Totalt inkom tre anbud. Det anbud som efter prövning innebär mest 
fördelaktiga lösningen till lägsta pris är TE 2. 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
entreprenör TE 2, med en anbudssumma på 160 945 000 kronor exklusive 
moms samt att justera investeringsramen för år 2023 med 3 590 000 kronor 
för att täcka övriga sammanställda omkostnader för projektet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L) och Olle Moln Teike (SD) yrkar 
bifall till tekniska förvaltningens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef  
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§ 74 Beslut om remiss av Trafiksäkerhetsprogram 
2021-2025 
Diarienummer KS21/141 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 
till samtliga nämnder och folkhälsorådet för yttrande senast den 31 augusti 
2021. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av tekniska 
förvaltningen. Programmet har arbetats fram i ett nära samarbete med 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) vilket även 
säkerställer en samverkan mellan olika närliggande kommuner. På detta 
sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. 
Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket och Polisen. 

Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för "Trygghet 
och säkerhet" som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och 
säkerhetsfrågor med fokus på nollvisionen och trafiksäkerheten i 
samhället, stort fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. 

Trafiksäkerhetsprogrammet 2021-2025 bygger vidare på samma grund 
som det tidigare programmet, det vill säga att systematiskt arbeta för ett 
trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Folkhälsorådet  
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§ 75 Förslag från folkhälsorådet att se över lösning för 
busskurer 
Diarienummer KS21/87 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över möjliga 
alternativ som främjar trygghet och säkerhet vid busskurer samt motverkar 
skadegörelse.  

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten har tillsammans med Polisen utvärderat 
skaderapporteringen i kommunens verksamhet för år 2020. Under året 
anmäldes 67 händelser varav 10 polisanmäldes. De mest drabbade 
områdena är Hagaboda, Hagen och sporthallen. Krossade busskurer har 
länge varit ett av de mest rapporterade brotten vilket även innebär en stor 
kostnad i längden. 

Vid folkhälsorådets sammanträde 2021-02-22 föreslog räddningstjänsten 
och Polisen följande för att få ner brottsstatistiken: 

• Mer belysning 

• Mer insyn runt skolor/förskolor 

• Återställa busskurer/klotter så snart som möjligt 

• Belysning vid stolpladan som tänds skarpt för att möjliggöra 
polisingripande (positivt även för ambulans och räddningstjänst) 

• Kameraövervakning 

Vid samma sammanträde beslutade folkhälsorådet därför att föreslå 
kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över 
lösning för busskurer samt skapa säkra allmänna miljöer med belysning 
(FHR 2021-02-22 § 1). 

Vid arbetsutskottets sammanträde kom man fram till att uppdraget behöver 
specificeras och man enades om att föreslå att kommunstyrelsen 
ger tekniska förvaltningen i uppdrag att se över möjliga alternativ som 
främjar trygghet och säkerhet vid busskurer samt motverkar skadegörelse 
(KSAU 2021-05-18 § 47). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 76 Grundsärskola i Habo kommun 
Diarienummer KS21/144 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att projektera och 
installera lokaler för en särskola för 20 elever med verksamhetsstart 2022-
08-01. 

Ärendebeskrivning 
Idag köper Habo kommun platser av Jönköpings kommun för elever i 
Habo som är berättigade till särskola. Jönköping har de senaste åren 
meddelat att de har ont om särskoleplatser. Från och med 2023-07-01 
kommer Jönköpings kommun därför inte kunna erbjuda Habo kommun 
nya platser. Eleverna i Habo har en lång resväg till sin skola i Jönköping 
och därför skulle en etablering av en särskola i Habo vara gynnsam för 
både elever och vårdnadshavare. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att uppdra till tekniska 
förvaltningen att projektera och installera lokaler för en särskola för 20 
elever med verksamhetsstart 2022-08-01 (KSAU 2021-05-18 § 48). 

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

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 77 Svar på remiss angående regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 
Diarienummer KS21/105 

Beslut 
Habo kommun antar miljö- och hållbarhetsstrategens yttrande som sitt eget 
och översänder det till länsstyrelsen tillsammans med svarsformulär. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har tagit fram förslag till en regional 
vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050. Planen ska ersätta 
den tidigare planen från år 2015. Planen har översänts till Habo kommun 
för möjlighet att lämna synpunkter. 

Planen ska utgöra underlag vid planläggning och långsiktiga strategiska 
beslut. Planen ska ge stöd för att kunna upprätthålla samhälls- och 
miljöintressen även under år med påfrestande väderförutsättningar. Den 
innehåller kunskapsunderlag kring länets förutsättningar, vilka behov som 
finns, bedömda risker och möjliga åtgärder för att säkra vattenförsörjning. 

Den regionala vattenförsörjningsplanen för Jönköpings län är en utökad 
vattenförsörjningsplan med ambition att bidra till vattenbehov i ett helhets- 
och flergenerationsperspektiv. Därför ingår fler intressen än dricksvatten, 
till exempel jordbruk, industri, natur- och kulturvärden. 

Planen innehåller en vision att Jönköpings län har god vattentillgång, 
tillväxt och hälsa för alla behov och det övergripande målet är att 
vattenförsörjning tillgodoses även under extrema år eller perioder av 
leveransstopp. 

Planen innehåller förslag till åtgärder som riktar sig till myndigheter, 
verksamhetsutövare och privatpersoner. Huvuddelen av förslagen till 
åtgärder (ca 90%) är gemensamma med åtgärdsprogram inom miljömål, 
klimatanpassning och vattenförvaltning. Genomförande inom ett 
åtgärdsprogram fyller därmed flera syften för vattenförsörjningen. 

Miljö- och hållbarhetsstrateg Anna Lööv har tillsammans med tekniska 
förvaltningen och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till yttrande och 
föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder 
det till länsstyrelsen tillsammans med svarsformulär. _____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
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§ 78 Information med anledning av coronaviruset 
 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om det aktuella smittläget i 
Jönköpings län. Antalet bekräftade fall har minskat i Habo och i länets 
övriga kommuner under de senaste veckorna. 

Antal personer som behöver sjukhusvård i länet har också minskat kraftigt 
de senaste veckorna. 

47 % av länets invånare över 18 år har blivit vaccinerade med en dos, 25 
% har fått två doser.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 79 Utredning kring lämpliga insatser för att minska 
arbetslösheten för unga i åldern 18-24 år 
Diarienummer KS21/122 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge HR-enheten i uppdrag att, tillsammans 
med barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, göra en 
fördjupad studie över insatser som kommunen kan göra för att underlätta 
för ungdomar i åldersgruppen 18-24 år, att komma in på arbetsmarknaden. 

Översynen bör vara klar innan augusti månads utgång för att kunna finnas 
med som ett underlag till beredningen av budgeten för åren 2022-2024. 

Ärendebeskrivning 
Var tionde ung person i Sverige är någon gång i sin ungdom utanför både 
arbetsmarknaden och studier. För några av dom är det en tillfällig situation 
medan det för andra är något som varar under en lång period av deras 
ungdomsliv – något som i förlängningen riskerar att leda till ett långvarigt 
fortsatt utanförskap i samhället. 

För unga är en etablering på arbetsmarknaden en väldigt viktig del för att 
bli självständig och känna sig inkluderad och delaktig i samhället i stort. 

I Habo kommun uppskattas antalet ungdomar i åldern 18-25 år som 
befinner sig en längre tidsperiod utanför både arbetsmarknad och studier 
för närvarande till cirka 30 personer. 

Inom barn- och ungdomsförvaltningen finns en funktion som 
ungdomscoach med ansvar för ungdomar och unga vuxna mellan 16-24 år. 
Ansvaret för målgruppen är delvis kopplat till det kommunala 
aktivitetsansvaret enligt skollagens 29 kapitlet § 9 som tilldelar kommunen 
ansvar för ungdomar upp till 20 år med fullgjord skolplikt men som inte 
går gymnasiet. Målet med de som är under 20 år är främst att motivera till 
att fortsätta i någon form av utbildning som rustar för det framtida 
arbetslivet. 

I spåret av pandemin, där branscher som restaurang och besöksnäring 
drabbats hårt, har ungdomar som arbetar i dessa branscher drabbats. 
Arbetslösheten och socialbidragskostnaderna har också ökat för denna 
grupp. Arbetslösheten och socialbidragskostnaderna har tidigare varit 
mycket låga i Habo kommun och kommunen saknar en tydlig målsättning 
och ambition gällande åldersgruppen 20-24 år. Det finns med tanke på den 
senaste tidens utveckling ett behov av nya verktyg och åtgärder för att 
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kunna stödja den här gruppen ungdomar in på arbetsmarknaden. Det 
handlar också om att kunna hitta och möta gruppen på ett ändamålsenligt 
sätt. 

Därför föreslås att en översyn görs som visar på, utifrån en nulägesanalys, 
vilka verktyg kommunen kan/bör ha i verktygslådan, hur insatserna ska 
samordnas på bästa sätt, hur organisationen bör utformas, vilken nämnd 
som ska ha huvudansvaret samt vilken effekt föreslagna åtgärder bedöms 
få ur ett ekonomiskt perspektiv på både kort och längre sikt. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge HR-enheten i 
uppdrag att, tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen, göra en fördjupad studie över insatser som kommunen 
kan göra för att underlätta för ungdomar i åldersgruppen 18-24 år, att 
komma in på arbetsmarknaden. Översynen bör vara klar innan augusti 
månads utgång för att kunna finnas med som ett underlag till beredningen 
av budgeten för åren 2022-2024 (KSAU 2021-05-18 § 51). 

Kommunstyrelsens behandling 
Maria Alfredsson (KD), Anders Rickman (L), Olle Moln Teike (SD), Lena 
Danås (V) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
HR-enheten  
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§ 80 Förändrad valdistriktsindelning 
Diarienummer KS21/137 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny 
valdistriktsindelning enligt föreliggande förslag. 

Vidare föreslås att distriktet som tidigare hette Kärr-Sjogarp byter namn till 
Kärr, och att det nya distriktet får namnet Kärnekulla-Sjogarp. 

Ärendebeskrivning 
Inför valet 2022 måste valdistriktsindelningen i Habo tätort ses över med 
anledning av expansionen på Bränninge och Kärnekulla. Ett valdistrikt ska 
ha minst 1000 röstberättigade och max 2000 röstberättigade. Redan vid 
1500 röstberättigade har vi dock vid tidigare val sett att distrikten blir för 
stora. Framförallt är det den ökade mängden förtidsröster som blir svår att 
hantera om det är fler än 1500 röstberättigade vid ett distrikt. 

Valnämndens sekreterare har med hjälp av tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag till ny valdistriktsindelning. Utgångspunkten har varit att ett 
nytt valdistrikt ska tillskapas för att dels fånga upp de nya bostäderna och 
dels för att avlasta redan befintliga distrikt. 

Enligt tekniska förvaltningens beräkningar innebär den nya indelningen 
följande antal röstberättigade per distrikt: 

Bränninge 1527 (1993) 
Centrum-Gunnarsbo 1435 (1576) 
Kyrkbyn-Furusjö 1130 (1130) 
Gustav Adolf-Brandstorp 1373 (1373) 
Kärr 1253 (1573) 
Kråkeryd-Mölekullen 1278 (1278) 
Kärnekulla-Sjogarp 1129 (ny) 
(Siffran inom parantes visar statistik från Valmyndigheten per den 1 mars 
2020). 

Förutom det nya distriktet Kärnekulla-Sjogarp, har även vissa justeringar 
gjorts för att få ner antalet röstberättigade till under (eller nära) 1500 i varje 
distrikt, t.ex. har Sjogarpsområdet flyttats från valdistriktet Kärr till det nya 
distriktet Kärnekulla-Sjogarp. Både på Bränninge och på Kärnekulla 
fortsätter byggnationerna varför antalet röstberättigade troligtvis kommer 
att öka inom dessa distrikt, men de beräknas inte överstiga maxantalet 
2000 före valet 2022. _____  
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§ 81 Behov av utökning på kommunikationsenheten 
Diarienummer KS21/152 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inrätta en tjänst som kommunikatör på 
heltid. Finansiering för år 2021 sker inom kommunstyrelsens ram. 
Därefter sker ett tillskott i enlighet med ordinarie budgetbestämmelser. 

Ärendebeskrivning 
Arbetssituationen för kommunens enda kommunikatör har under en längre 
tid varit mycket ansträngd. Kommunledningsförvaltningen har i flera år 
fört fram behovet av resursförstärkning, men kommunfullmäktige har valt 
att inte satsa ytterligare resurser på kommunikation. Hårda prioriteringar 
har därför gjorts, men nu är situationen ur ett arbetsgivarperspektiv i 
princip ohållbar. Detta beror på en stor efterfrågan av kommunikatörens 
tjänster från kommunens verksamheter. 

Habo kommun är en av de kommuner i landet med snabbast 
befolkningsökning. I och med att invånarantalet ökar, ökar också kraven på 
den kommunala servicen. De nyinflyttade har ofta med sig erfarenheter 
från andra kommuner som inbegriper en hög servicenivå. I takt med att den 
kommunala servicen växer, så växer också behovet av att kommunicera 
vad kommunen gör, både externt till alla invånare, men också internt till de 
anställda. God kommunikation är en demokratifråga. Invånarna har rätt att 
få veta hur kommunen arbetar, vilken nytta den bidrar med och hur 
invånarnas pengar används. Kommunen är också skyldig enligt lag att 
kommunicera på ett enkelt och tillgängligt sätt så att de tjänster kommunen 
erbjuder är lätta att ta till sig och förstå. Men kommunikation handlar 
också om att kommunen som organisation måste lyssna in vad invånare 
efterfrågar. 

Precis som alla organisationer behöver kommunen också kommunicera 
internt för att hålla ihop organisationen som helhet så att kommunen, trots 
sin rika flora av verksamheter, ändå rör sig åt samma håll. 

Utan förstärkning på kommunikatörssidan kommer inte 
kommunikationsenheten att klara av sitt uppdrag som kommunikativ 
stödfunktion åt förvaltningarna. Effekten av detta riskerar att bli att 
kommunen inte lyckas leva upp till lagstiftningen, samt att information till 
invånare, näringsliv och medarbetare blir spretig och svår att ta till sig, och 
utsikterna för lyckade genomföranden av projekt minskar. 
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Som jämförelse kan nämnas att Habo kommun har lägst andel 
kommunikatörer per invånare bland kommunerna i Jönköpings län. 

Kostnaderna för inrättande av en tjänst som kommunikatör beräknas uppgå 
till 140 000 kronor för 2021. För 2022 behöver ett tillskott ske enligt 
gällande budgetregler. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inrätta en tjänst 
som kommunikatör på heltid. Finansiering för år 2021 sker inom 
kommunstyrelsens ram. Därefter sker ett tillskott i enlighet med ordinarie 
budgetbestämmelser (KSAU 2021-05-18 § 53). 

Kommunstyrelsens behandling 
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Anders Rickman (L) Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), Gunnar Pettersson 
(S), Lena Danås (V) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag att 
inrätta en tjänst som kommunikatör på heltid och dels Olle Moln Teikes 
förslag att avslå arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 82 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Diarienummer KS21/109 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 
verksamhetsåret 2020. 

Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk 
organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd 
som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en 
beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli. Målgruppen 
för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 
år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 
offentlig försörjning. Prioriterade målgrupper är unga vuxna (18-29 år) 
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 
samordnad rehabilitering.  

Årsredovisning med bokslut 2020 har tillsammans med revisionsberättelse 
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. 

_____  
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§ 83 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för 
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
Diarienummer KS21/139 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Mediacenter avseende år 2020 samt bevilja 
direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
ansvarsfrihet för år 2020. 

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

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av 
länets alla kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt 
länets kommuner inom områdena Film och Media, AV-utrustning och 
elektronik samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik 
(information, kommunikation, teknik). 

Mediacenter har översänt årsredovisning, revisionsberättelse med mera för 
år 2020 med begäran om att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2020. 

 _____  
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§ 84 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Socialnämnden: val av ny ersättare till socialnämndens presidium 
 

2. Socialnämnden: tertialuppföljning 

_____  
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§ 85 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Protokoll från arbetsutskottet  2021-04-27 
 

2. Protokoll från arbetsutskottet  2021-05-18 
 

3. Tf socialchef   Nr 9 
 

4. Tf kommundirektör  Nr 10 
 

5. Tf teknisk chef   Nr 11 
 

6. Tf skolchef   Nr 12 

_____  
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§ 86 Övriga frågor 
 
Olle Moln Teike (SD) har begärt att få ta upp en övrig punkt, och 
ställer frågan vilka kriterier som gäller för att få köpa industrimark i Habo 
kommun.  

Kommundirektör Jan Sundman svarar att det är detaljplanen som styr samt 
att det måste göras en avvägning från fall till fall beroende på vilken 
verksamhet som vill etablera sig. Grundprincipen är att en etablering ska 
leda till så många arbetstillfällen som möjligt för att få ut mesta möjliga av 
investerad industrimark, men att en bedömning måste göras i varje enskilt 
fall och läge. 

_____ 
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