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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Onsdagen den 11 augusti 2021 klockan 17.00–18.45 

Beslutande  Susanne Wahlström (M), ordförande 
Karl Bergbom (M) ersätter Henrik Sporrong Esbjörnsson 
Hans Jarstig (KD) 
Johan Wållgren (KD) ersätter Maria Alfredsson 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
Ewa Wettebring (S) ersätter Karl-Fredrik Anner 
Kent Bjärkhed (S) 
Lena Danås (V) 
Olle Moln Teike (SD) 

Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef 
Anna Lööv, miljö- och hållbarhetsstrateg, § 87 
Svante Modén, teknisk chef, § 88-89 
Mikael Zander (SD), ej § 88 pga anbudssekretess 
Margareta Fick (MP), insynsplats, ej § 88 pga anbudssekretess 
Morgan Malmborg (HD), insynsplats, ej § 88 pga anbudssekretess 

Paragrafer 87–99 

Utses att justera Gunnar Pettersson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
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§ 87 Beslut om remiss av kemikalieprogram 2022-2026 
Diarienummer KS21/184 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslag till kemikalieprogram 
2022-2026 till samtliga nämnder och till styrelserna för Habo Energi, Habo 
Bostäder och Habo Kraft för yttrande senast den 27 oktober 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens strategiska hållbarhetsarbete utgår från Habo kommuns 
övergripande vision "Habo kommun – den hållbara kommunen för hela 
livet". Det omfattar alla dimensioner av hållbar utveckling och bygger på 
Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de nationella/regionala 
miljömålen och de lokala miljömålen. Som en del i detta ingår 
kemikaliearbetet. 

Förslaget till kemikalieprogram 2022-2026 har tagits fram för att 
kommunens verksamheter och de kommunala bolagen ska ha 
förutsättningar att arbeta strategiskt med kemikaliehantering och följa 
gemensamma prioriteringar för kemikaliearbetet. Arbetet sker gemensamt 
för att nå de mål som är mest angelägna ur ett kemikalieperspektiv för 
kommunens verksamheter och bolag. 

Förslaget fokuserar arbetet till fem fokusområden, som visar 
prioriteringarna för vårt kemikaliearbete: 

1 .Strategisk kemikaliehantering 

2. Upphandling och inköp 

3. Giftfri miljö för barn och unga 

4. Kemikaliesmarta fastigheter och byggnation 

5. Hållbar plastanvändning 

Förslaget innehåller 13 mål med indikatorer. Det innehåller även en 
gemensam prioritetsordning som kommunens verksamheter och bolagen 
ska följa när produkter ska fasas ut och/eller ersättas. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kemikalieprogrammet, dess uppföljning 
och översyn. Kemikalieprogrammet utgör underlag för 
verksamhetsplanering. Kommunens verksamheter och bolag ansvarar 
själva för att ta fram årliga handlingsplaner och att informera om dessa i 
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nämnderna och bolagets styrelse. Åtgärder och aktiviteter i 
handlingsplaner finansieras genom ordinarie budgetprocess. 

Genom att följa kemikalieprogrammet bidrar kommunens verksamheter 
och bolag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen och de nationella och 
regionala miljömålen. 

Förslaget till kemikalieprogram 2022-2026 har tagits fram av miljö- och 
hållbarhetsstrategen tillsammans med kemikaliegruppen. Förslaget ersätter 
den nuvarande kemikalieplanen 2017-2021. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen remitterar förslag till 
kemikalieprogram 2022-2026 till samtliga nämnder och till styrelserna för 
Habo Energi, Habo Bostäder och Habo Kraft för yttrande senast den 27 
oktober 2021 (KSAU 2021-06-15 § 58). 

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

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Styrelserna för Habo Energi, Habo Bostäder och Habo Kraft  
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§ 88 Antagande av anbud nybyggnation sporthall på 
Kärnekulla 
Diarienummer KS21/217 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta entreprenör TE 1 med en anbudssumma 
på 67 266 000 kronor. Budgetberedningen får i uppdrag av 
kommunstyrelsen att, i kommande budget för perioden 2022-2024, 
prioritera och säkerställa finansieringen som inte täcks i nuvarande 
budgetramar.   

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Svante Modén informerar om pågående upphandling av 
entreprenad för nybyggnation av sporthall på Kärnekulla. Upphandlingen 
har skett utifrån förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt 6 
kap. 6 § Lag om offentlig upphandling. 

Det har totalt inkommit ett anbud, från entreprenör TE 1, med en 
anbudssumma på 67 266 000 kronor. Anbudssumman innebär att 
finansieringen av den nya sporthallen inte täcks i nuvarande budgetramar 
och som en konsekvens måste budgetberedningen, i kommande 
budgetarbete, prioritera och säkerställa finansieringen. Detta kan göras på 
olika sätt; öka investeringsramen eller minska den genom att ta bort 
befintliga projekt eller skjuta dessa framåt i tiden. Det kan också ske 
genom en kombination av dessa båda alternativ. Även resultatet på 
driftbudgeten kan ökas för att öka egenfinansieringen och minska behovet 
av upplåning. 

Kommunstyrelsens behandling 
Susanne Wahlström (M) yrkar att ärendet, som var anmält som 
informationsärende, omvandlas till beslutsärende. 

Ajournering begärs. Mötet ajourneras kl. 17.50 och återupptas kl. 18.10. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att upphandlingen avbryts och att kommunen 
påbörjar en ny upphandling.  
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Beslutsgång 
Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag och att det finns två förslag, 
dels förslaget att anta entreprenör TE 1 och dels Olle Moln Teikes förslag 
att avbryta upphandling och påbörja en ny upphandling. Ordförande ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen har 
beslutat att anta entreprenör TE 1. 

_____  
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§ 89 Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2 - granskning 
Diarienummer KS20/291 

Beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Den 19 februari 2020 inkom tekniska förvaltningen med ansökan om 
planbesked för del av Gunnarsbo 3:2. Byggnaden som uppfördes 2015 var 
ursprungligen ett hem för vård eller boende (HVB-hem). Byggnaden har 
efter att HVB-hemmet lagts ner använts som studentbostäder och kontor 
genom ett tillfälligt bygglov. 

Gällande detaljplan medger friliggande bostäder i en- eller tvåbostadshus. 
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra användning av 
byggnaden på Ringvägen 3A och B för bostad och vård. Byggnaden 
kommer att byggas om invändigt för att kunna fungera som gruppbostad 
för personer med funktionsvariationer. 

Planen har översänts till kommunstyrelsen för yttrande. 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till planförslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 90 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS21/89 

Kommundirektör Jan Sundman ger en ekonomisk uppföljning för 
innevarande år med en prognos för helåret baserat på utfall till och med 31 
maj 2021. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på 34 miljoner 
kronor. Cirka 15 miljoner kronor avser skatte- och bidragsintäkter och 3 
miljoner kronor avser positiv nettoavvikelse för nämnderna. Prognosen 
visar att fullmäktiges fyra finansiella mål för god ekonomisk hushållning 
kommer att uppfyllas. 

Kommunen har en god likviditet vilket innebär att inga nya 
låneupptagningar behöver ske under 2021. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 91 Information med anledning av covid-19 
 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om det aktuella smittläget i 
Jönköpings län. I länet sker en liten ökning av antal bekräftade fall men 
från en mycket låg nivå. Det finns få antal bekräftade fall i Habo kommun. 

Det är enstaka personer som just nu behöver sjukhusvård i länet. 

Vaccinationsgraden i länet, för personer över 18 år, är 83,6 % för en 
dos och 55,6 % för två doser. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-11 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 92 Hälsocenter i Habo kommun 
Diarienummer KS21/170 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utse fritids- och kulturnämnden till ansvarig nämnd för ett hälsocenter, 

att uppdra till fritids- och kulturnämnden att teckna en överenskommelse 
med Region Jönköpings län samt 

att uppdra till fritids- och kulturnämnden att fastställa dimensionering och 
inriktning av verksamheten samt att i budget 2022-2024 äska erforderliga 
medel. 

Ärendebeskrivning 
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom samarbete 
mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Syftet med ett 
hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge 
stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
hälsa. Ett hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom 
verksamhet som leds av hälsocoach. Målgruppen för Hälsocenter i Habo är 
primärt invånare med risk för stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Medlen fördelas utifrån den fördelningsmodell som är gällande för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 
Kommunen fakturerar Region Jönköpings län årsbelopp, som är baserat på 
beräknade coachtimmar per kommun. Regionen bidrar med 180 000 
kronor/år till kommunen för en hälsocoach 12 timmar i veckan vilket 
motsvarar en tjänstgöringsgrad på 30 %. Beloppet räknas upp med Region 
Jönköpings läns index mellan åren. 

Folkhälsorådet ställde sig bakom inriktningen för ett hälsocenter vid sitt 
sammanträde 2021-05-26 och anser att en etablering av ett hälsocenter är 
mycket viktigt samt att coachning och nära stöd är betydelsefullt för att 
lyckas skapa nya eller upprätthålla bra levnadsvanor. 

_____  
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§ 93 Samverkansavtal överförmyndarverksamhet 
Diarienummer KS21/175 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, Habo kommun och Mullsjö 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har sedan år 2015 ett samverkansavtal med Jönköpings 
kommun och Mullsjö kommun avseende utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. 

Varje kommun är ytterst ansvarig för sin verksamhet och ansvarar för de 
beslut som fattas. Jönköpings kommuns överförmyndarenhet ska utföra de 
uppgifter som är överförmyndarens ansvar i respektive 
samverkanskommun och som kan delegeras av överförmyndaren till 
tjänsteperson. 

Rekrytering av gode män och förvaltare ingår inte i samarbetet utan för 
detta svarar respektive samverkanskommun. 

Avtalet ska utvärderas årligen i samband med det samråd om 
nästkommande budget som ska ske senast den 1 juni varje år. 

_____  
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§ 94 Habos platsvarumärke 
Diarienummer KS21/177 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till näringslivsanvarig att tillsammans med 
berörda utveckla Habos platsvarumärke. 

Ärendebeskrivning 
Ett platsvarumärke är summan av de associationer och uppfattningar som 
finns kring en plats. Kommunvarumärket Habo kommun och 
platsvarumärket Habo är två olika saker. Habo kommun är en organisation 
som arbetar för platsens bästa. Platsvarumärket Habo är en geografisk yta 
som människor kan besöka eller bosätta sig på. 

2019 tog fritids- och kulturförvaltningen fram ett platsvarumärke för 
platsen Habo med hjälp av konsult. Arbetet gjordes ihop med nätverket 
Habo Handel & Turism, och ett koncept togs fram. Av olika anledningar 
slutade arbetet där och har inte blivit använt, och det har heller inte 
förankrats politiskt i Habo kommun. 

Med tanke på det värde som lagts ner och det värde som finns i det redan 
upparbetade materialet vore det ett visst mått av slöseri med resurser att 
inte arbeta vidare med utgångspunkt från det framtagna materialet. 

Alla platser har ett varumärke oavsett om det finns nedskrivet eller ej. 
Genom att få ner det på pränt skapas kontroll på varumärket och möjlighet 
att arbeta strategiskt med att attrahera människor till platsen. Syftet är att 
generera fler invånare, besökare och investeringar till platsen Habo. 

Det är många som har glädje av att platsen de bor och verkar på är 
attraktiv. Handeln och besöksnäringen får fler kunder och mer intäkter, 
näringslivet får enklare att anställa och kommunen ett ökat skatteunderlag 
när fler vill bo eller jobba på platsen. 

Även om ett platsvarumärke ägs gemensamt av alla som bor och verkar på 
platsen, så faller det sig naturligt att det är kommunens uppdrag att hålla 
samman varumärket och det strategiska arbetet med att öka 
attraktionskraften – i samverkan med invånare, näringsliv och föreningsliv. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Näringslivsansvarig  
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§ 95 Förslag till budget för kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 2022 
Diarienummer KS21/153 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget år 2022 för Mediacenter i Jönköpings län. 

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 Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2022. 
Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter. 

_____  
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§ 96 Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer KS21/182 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesplanen avseende 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt 
nedanstående: 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott                 Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige 

(ti 14 dec 2021) on 12 jan to 27 jan 
ti 25 jan on 9 feb to 24 feb 
ti 1 mars on 16 mars to 31 mars 
ti 29 mars on 13 apr  to 28 apr 
ti 17 maj on 1 juni to 16 juni 

ti 14 juni on 10 aug to 25 aug 
ti 30 aug  on 14 sep to 29 sep 
ti 27 sep on 12 okt to 20 okt, to 27 okt  
ti 25 okt on 9 nov to 24 nov 
ti 15 nov on 30 nov to 15 dec 
ti 13 dec 

_____  
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§ 97 Svar på motion om trygghetsboende nära centrum 
Diarienummer KS21/4 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
ett seniorboende/trygghetsboende äntligen ser ut att bli verklighet, och att 
det är viktigt att de seniorer som är tänkta att bo där får vara med och 
bestämma plats. Han yrkar därför 

• att seniorerna får vara med i processen om var detta boende ska placeras 

• att fullmäktige upphäver kommunstyrelsen beslut om att tillskapa ett 
seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen, och 

• att konsekvensanalys sker i samarbete med berörda parter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att uppmana Habo 
Bostäder att tillskapa ett seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen. Den 25 
mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till socialnämnden att 
utreda vilka aktiviteter som ska finnas i boendets gemensamhetslokal och 
hur dessa ska organiseras. Pensionärsorganisationer och övriga intressenter 
bör bjudas in att aktivt delta i utredningen. 

Något annat boende än det på Liljekonvaljen är för tillfället inte planerat 
och därför finns det heller inte någon process att delta i just nu för den 
tänkta målgruppen. Vad gäller boendet i Liljekonvaljen har den styrande 
majoriteten meddelat att man anser att det är ett bra beslut som man inte 
har för avsikt att upphäva. 

Om och när det blir dags att bygga ett trygghetsboende/seniorboende är ett 
naturligt steg i den processen att samråd sker med berörda parter. 

_____  
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§ 98 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Socialnämnden: månadsuppföljning maj 
 

2. Överförmyndarenheten Jönköping: verksamhetsredogörelse till 
Länsstyrelsen Östergötland, 2021-03-01 
 

3. Länsstyrelsen Östergötland: inspektionsprotokoll 2021-06-24 från 
inspektion hos överförmyndarnämnden Jönköping, 
överförmyndaren i Habo kommun respektive Mullsjö kommun. 

_____  
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§ 99 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

Protokoll från personalutskottet   2021-05-27 
Protokoll från arbetsutskottet   2021-06-15 
Försäljning av fordon    Nr 14-17 
Föreskrift om eldningsförbud   Nr 18 
Hävande av eldningsförbud  Nr 19 
Anställning av miljöingenjör   Nr 20 
Anställning av IT-supporttekniker   Nr 21 
Anställning av upphandlare   Nr 22 
Bostadsanpassningsbidrag 2020   Nr 23-52 
Bostadsanpassningsbidrag jan-mars 2021 Nr 53-61 
Bostadsanpassningsbidrag apr-juni 2021  Nr 62-71 
Avslag på begäran om allmän handling   Nr 72 

_____ 
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