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§ 23 Information från bolagen 

Beskrivning av ärendet 
Bengt Fransson, vd för de kommunala bolagen, informerar om bokslutet 
för 2021. Resultatet för bolagskoncernen är ca 17 miljoner kronor. 

Habo Energi visar på ett negativt resultat på -3,9 miljoner kronor. 
Resultatet beror bland annat på att bolaget, liksom alla elhandlare, 
förlorade pengar i elhandeln förra året. Det har också varit höga 
bränslepriser på fjärrvärmen och ett antal fiberkunder har inte anslutits sig 
som beräknat.  

Habo Bostäder visar på ett positivt resultat om 4,6 miljoner kronor och 
Habo Kraft har ett resultat på 11,2 miljoner kronor.  

Stora investeringsprojekt på gång är seniorboendet i kvarteret 
Liljekonvaljen, utbyggnad av fjärrvärme, fiber och elnät på Kärnekulla, 
elnätsinvesteringar, fiberutbyggnad på landsbygden och ny 
fjärrvärmeledning mot Bankeryd.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 24 Uppföljning av internkontrollplaner 2021, övriga 
nämnder 
Diarienummer KS20/342 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna av internkontrollplaner för 
2021 för byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, 
miljönämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar. 

Vid dagens sammanträde redovisas övriga nämnders uppföljningar av 
respektive nämnds internkontrollplan för 2021. Vid förra sammanträdet 
uppstod frågor angående socialnämndens internkontrollplan. Socialchef 
Pernilla Ekstrand är därför inbjuden till dagens sammanträde för att 
redogöra för hur socialnämnden arbetar med internkontroll.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 25 Årsredovisning 2021 
Diarienummer KS22/50 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att fastställa resultat- och balansräkning och kassaflöden 

att godkänna reservationer från 2021 års investeringsbudget till 2022 års 
investeringsbudget med 174 725 000 kronor, innebärande att 2022 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2021 års 
investeringsbudget med - 1 375 000 kronor 

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2021. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 
kronor, samt 

att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja 
styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, 

samt att i övrigt godkänna föreliggande redovisning. 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge föredrar ärendet. Ekonomienheten har tagit 
fram en årsredovisning för 2021. Resultatet uppgår till 96 miljoner kronor 
vilket är 80,3 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår 
jämförelsestörande poster med 25,3 miljoner kronor. Resultatet för 
kommunkoncernen är 79,3 miljoner kronor exklusive jämförelsestörande 
poster. 

Sammanfattningsvis konstateras att samtliga fullmäktiges fyra finansiella 
mål om god ekonomisk hushållning har uppnåtts år 2021. 

_____  
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§ 26 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS22/51 

Beskrivning av ärendet 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning för 
innevarande år med en prognos för helåret baserat på utfall till och med 28 
februari 2022. Prognosen för helåret visar ett resultat på 47,7 miljoner 
kronor, vilket är 18 miljoner kronor mer än budgeterat. Det är skatter och 
bidrag som förväntas bli betydligt högre än budgeterat. Prognosen är dock 
mycket osäker då mycket har hänt i omvärlden sedan dess med anledning 
av Rysslands invasion av Ukraina.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 27 Utdelning från Habo Energi AB 
Diarienummer KS22/63 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om utdelning 
om två miljoner kronor från Habo Energi AB till Habo kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens 
arbetsutskott i uppdrag att under våren 2022 föra en fortsatt dialog om 
framtida utdelning.  

Beskrivning av ärendet 
I Gemensamt ägardirektiv för bolag ägda av Habo kommun anges att det 
är kommunfullmäktige som fattar beslut om eventuell utdelning från 
kommunens helägda bolag. Habo Energi AB ägs till 100 procent av Habo 
kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen som utöver modern består av 
Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB. Habo Energi AB:s fritt egna 
kapital uppgår per 2021-12-31 till 17,5 miljoner kronor. Bolagets egna 
kapital inklusive obeskattade reserver med avdrag för latent skatteskuld är 
76,3 miljoner kronor. Det fritt egna kapitalet i koncernen är 137,3 miljoner 
kronor per 2021-12-31.  

Kommunstyrelsen föreslår att Habo Energi AB lämnar en utdelning på två 
miljoner kronor efter bolagsstämma 2022. Nivån på utdelningen bedöms 
inte äventyra bolagets ekonomiska ställning varken på kort eller lång sikt. 
Enligt det särskilda ägardirektivet för Habo Energi AB ska soliditeten 
räknad som rullande medelvärde för de senaste fyra åren överstiga 20 
procent. Detta värde uppgår per räkenskapsåret 2021 till 35,5 procent. 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att föreslå kommunfullmäktige ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att under våren 2022 föra en 
fortsatt dialog om framtida utdelning. 

_____  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-16 

Sida 
8 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 28 Planprogram för Habo centrum - antagande 
Diarienummer KS18/332 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planprogram för 
Habo centrum. 

Reservationer 
Mikael Zander (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Den 26 februari 2019 tog kommunfullmäktige beslutet att ett planprogram 
ska upprättas för Habo centrum. Syftet med planprogrammet är att utreda 
möjligheterna och redovisa en målbild för hur ett framtida centrum kan se 
ut och fungera samt presentera en strategi för att skapa en långsiktigt 
hållbar utveckling av centrum. 

Habo tätorts starka utveckling påverkar hela kommunen, såväl landsbygd 
som övriga orter. Tätorten som helhet, centrummiljön och livet i centrum 
blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling. Ett väl 
fungerande centrum, men en stark handelsplats, är avgörande för ortens 
attraktivitet när det gäller att attrahera invånare, företag och arbetskraft. 

Centrum är en plats som berör många, och kommunens genomförda dialog 
om tätorten under hösten 2019 visar att invånarna har många idéer om hur 
centrum skulle kunna utvecklas. Arbetsprocessen för planprogrammet 
bygger vidare på den genomförda dialogen, där kommunen  tillsammans 
med invånare och andra aktörer har fått utveckla en gemensam vision för 
centrum. Visionen har därefter legat till grund för planprogrammet. 

Planprogrammet skickades ut för samråd med start 23 oktober 2020 till och 
med 15 januari 2021. På grund av omständigheterna kring covid-19 
beslutade sedan kommunstyrelsen att förlänga samrådstiden i två 
omgångar. Först till 10 mars 2021 och sedan till den 30 september 2021. 
Under samrådstiden fanns handlingarna tillgängliga i kommunhuset, 
biblioteket i Habo samt på kommunens webbplats. Förutom en 
kontinuerlig kommunikation med berörda och intresserade, genomfördes 
under samrådstiden tre olika samrådsmöten, ett för berörda handlare i 
centrum 27 oktober 2020, ett för allmänheten den 9 september 2021 och ett 
för berörda fastighetsägare de 14 september 2021. 

Samtliga inkomna synpunkter som lämnades in till kommunen under 
samrådstiden finns redovisade och bemötta i samrådsredogörelsen. 
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Under samrådstiden har det varit ett stort engagemang kring frågan om hur 
centrum ska utvecklas. Planprogrammet har reviderats för att bemöta så 
många olika intressen som möjligt och innehåller ett förslag som bedöms 
kunna uppfylla de mål som tidigare beslutats om.  

Arbetsutskottet föreslår att planprogram för Habo centrum ska antas 
(KSAU 2022-03-01 § 16).  

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Henrik Esbjörnsson (M), Gunnar Pettersson (S) och 
Lena Danås (V) yrkar bifall till förslaget.  

_____  
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§ 29 Svar på remiss om regional transportplan för 
Jönköpings län 2022-2033 
Diarienummer KS21/361 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar plan- och exploateringschefens yttrande som sitt 
eget och översänder det till region Jönköpings län. 

Kommunstyrelsen vill särskilt trycka på att: 

- Utbyggnad av länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en 
förlängning av åtgärderna som planeras för väg 26. 

- Det är positivt med en utveckling av Jönköpingsbanan i stort och att ett 
stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid A6/Ryhov i Jönköping prioriteras. 

- Det är viktigt att fullfölja arbetet med den regionala cykelbanan mellan 
Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Beskrivning av ärendet 
Region Jönköpings län fattade den 14 december 2021 beslut om att skicka 
ut sitt förslag till regional transportplan på remiss till berörda aktörer. Den 
regionala transportplanen för Jönköpings län visar hur nästan 1,7 miljarder 
kronor i statliga medel ska fördelas mellan olika typer av investeringar i 
transportinfrastruktur i länet mellan åren 2022 -2033. Remisstiden pågår 
till och med den 18 mars 2022. Parallellt pågår Trafikverkets arbete med 
att ta fram en ny nationell transportinfrastrukturplan. 

Förslaget till regional plan innebär en fördelning av ca 1,7 miljarder enligt 
följande; järnvägsinvesteringar 634 miljoner, större vägåtgärder 389 
miljoner, gång- och cykelinvesteringar 307 miljoner, trafiksäkerhet och 
framkomlighet 141 miljoner, kollektivtrafikåtgärder 150 miljoner samt 
bidrag 63 miljoner. 

Den nya regionala planen som är under framtagande måste förhålla sig till 
de namngivna objekt som är planerade men ännu inte genomförda i 
transportplanen för 2018-2029. Flera av dessa objekt har fått kraftigt ökade 
kostnadskalkyler inför den nya planomgången, vilket innebär att de tar en 
större del av den samlade ramen i anspråk än i den innevarande planen. 

För att visa hur olika strategiska prioriteringar påverkar förutsättningarna 
för måluppfyllelse har tre olika planalternativ tagits fram, balans, järnväg 
och väg. Alternativ balans har man valt att gå vidare med då det är samma 
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linje som i gällande plan, dvs stort fokus på järnväg, tillgänglighet och 
hållbart resande. 

Plan- och exploateringschef Linda Tubbin har skrivit ett förslag till 
yttrande. Synpunkter från kommunen är bland annat att utbyggnad av 
länsväg 195 behöver finnas med som objekt i en förlängning av åtgärderna 
som planeras för väg 26, att det är positivt med en utveckling av 
Jönköpingsbanan i stort och att ett stationsläge utmed Jönköpingsbanan vid 
A6/Ryhov i Jönköping prioriteras och att det är viktigt att fullfölja arbetet 
med den regionala cykelbanan mellan Habo - Furusjö - Mullsjö. 

Arbetsutskottet föreslår att plan- och exploateringschefens yttrande 
översänds till Region Jönköpings län (KSAU 22-03-01 § 15). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Henrik Esbjörnsson (M) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län  
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§ 30 Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/29 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
ägardirektiv för Habo Bostäder AB. 

Ägardirektivet gällande produktionskravet av nya lägenheter fastställs till 
att minst 50 nya lägenheter ska produceras fram till utgången av 2025. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun bedriver en betydande och viktig del av sin verksamhet i 
bolagsform. Verksamheten i de av kommunen helägda bolagen är viktig 
för att kunna uppnå Habo kommuns vision ” den hållbara kommunen för 
hela livet”. 

Invånarna äger de kommunala bolagen genom Habo kommun och grunden 
är en väl avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en 
tydlig ägarstyrning i dialog med styrelse och verkställande direktör för 
bolagen. 

Bolagen står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att 
följa kommunfullmäktiges beslutade och överlämnade direktiv för 
verksamheten. 

Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och 
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande 
ägardirektiv samt förekommande avtal mellan kommunen och bolagen. 

Det finns nu ett behov av att justera ägardirektivet för Habo bostäder AB 
då direktivet avseende produktionsmålet för byggande av nya bostäder har 
passerat i tiden. 

Med beaktande av bolagets ekonomiska situation gällande resultatnivå, 
belåningsgrad och soliditetsmått ställt mot samhällets behov av nya 
lägenheter så föreslås att det nya ägardirektivet formuleras enligt följande; 

• Habo bostäder ska fram till utgången av år 2025 producera minst 
50 nya lägenheter. 

_____  
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§ 31 Skrivelse till regeringen om att Vättern bör bli 
dricksvattentäkt 
Diarienummer KS22/17 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända skrivelsen till regeringen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2021 att bifalla en motion 
från Anders Thelin (V) om att uppdra till kommunstyrelsen att tillskriva 
regeringen med förslag om att hela Vättern utpekas som riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen (KF 2021-12-16 § 81). 

Ett förslag till skrivelse har tagits fram. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Regeringen  
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§ 32 Antagande av dokumentet "Tillsammans möter vi 
framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030" 
Diarienummer KS22/34 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta dokumentet 
"Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, 
stöd, omsorg och vård 2021-2030". 

Beskrivning av ärendet 
Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01) har 
överlämnat fyra delbetänkanden och ett huvudbetänkande. Dessa 
tillsammans med Strategi för hälsa, En sammanhållen god och nära vård 
för barn och unga och Kraftsamling för psykisk hälsa är uppdrag som 
tillsammans ska samordna aktörer för ett mer hälsofrämjande samhälle. 
Genom riksdagsbeslut november 2020 gäller Nationellt 
primärvårdsuppdrag från den 1 juli 2021. Sveriges regioner och kommuner 
har gemensamt uppdrag genom överenskommelse mellan staten och 
Sveriges kommuner och regioner (SKR), att samordna utvecklingen och 
arbeta gemensamt enligt den nationellt antagna färdplanen för Nära vård. 
Den nationella tidsplanen sträcker sig i nuläget till 2027. Varje region har 
ansvar att tillsammans med kommuner samordna utvecklingen och arbeta i 
de organisatoriska mellanrum som en sådan system-ansats innebär.  

Företrädare för länets 13 kommuner har tillsammans, genom forum som 
samordnas på Kommunal utveckling, arbetat fram vad den gemensamma 
målbilden innebär för kommunuppdraget. Ansvar för helhet och delar finns 
i flera nämnder och förvaltningar samt gemensamt med Region Jönköpings 
län och andra aktörer.  

Dokumentet Tillsammans möter vi framtidens behov inom området 
främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård - 2021-2030 skapar en gemensam 
plattform för kommunerna i länets fortsatta arbete och skapar 
förutsättningar för samsyn på uppdraget för en samordnad utveckling. 
Dokumentet formulerar organisation för genomförande och länets 
kommuner föreslås fyra gemensamma strategier och utvecklingsområden 
utifrån målbilden. I förstärkt samverkan med invånarens behov i fokus 
rikta insatser inom främjande arbete, stärka hälsa och det förebyggande 
arbetet, tidiga och samordnade insatser, stöd, omsorg och vård. 
Strategierna förenar den beslutade målbilden och utveckling mot god och 
nära vård med de kommungemensamma beslutade fokusområdena 
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ekonomisk effektivitet, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
samt nya arbetssätt för att klara välfärdsutmaningen. Genom samverkan 
och samordnad utveckling kan länets kommuner stärka varandra, få stöd 
till sin lokala arena och få en effektivare resursanvändning. 

Omställningen mot god och nära vård innebär en förskjutning av delar av 
hälso- och sjukvården till att primärvård är navet. Inom hemsjukvården är 
kommunen ålagda att utföra inte bara basal hemsjukvård utan också 
specialistvård. Specialistvård kräver ökad kompetens och utökade resurser. 
Därmed måste kommunerna kontinuerligt säkra kompetensförsörjningen 
hos medarbetarna.  

Förväntningarna hos invånaren måste överensstämma med den hälso-och 
sjukvård som vi som kommun är ålagda att leverera (aktiv medskapare) 
Ändrade arbetssätt syftar till att med medborgaren i centrum också utföra 
insatser på samhällsekonomiskt bästa sätt. 

Civilsamhälle och övriga förvaltningars delaktighet behöver säkerställas.  

Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt 
att vi måste minska ledtider och öka produktiviteten ställer stora krav på 
resursfördelningen. Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under 
den pågående omställningen är av största vikt. Detta beskrivs till viss del i 
dokumentet. Hantering av kostnadsökningar som beror på 
ambitionsökningar behöver överenskommas mellan region och kommuner. 

_____  
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§ 33 Val av ombud vid bolagsstämma 2022 för Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS22/59 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
kommunfullmäktiges ordförande, Lisbet Bärenholdt, till kommunens 
ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent Bjärkhed. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen 
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett 
ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. 
Fullmakten får gälla högst ett år. 

Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet 
om Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om 
årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv 
att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges 
behandling av årsredovisningarna. 

_____  
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§ 34 Information med anledning av omvärldsläget 
 
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina informerar 
kommundirektör Jan Sundman om kommunens beredskap.  Främst är det 
just nu tre områden som kommunen koncentrerar sig på och det är 
flyktingmottagande, kontinuitetsplanering, till exempel i händelse av 
ström- eller it-bortfall, och cybersäkerhet.  

Kyrkorna i Habo har erbjudit sin hjälp i flyktingmottagandet och 
kommunen har hittills haft två möten med dem för att diskutera på vilket 
sätt vi kan samverka.  

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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§ 35 Iordningställande av flyktingboende 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ett flyktingboende ska förberedas och 
iordningställas på Ringvägen och Skolgatan. 

Beskrivning av ärendet 
Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina förväntas ett mycket 
stort antal flyktingar komma till Sverige. Bedömningen är att det för 
närvarande kommer cirka 4 000 flyktingar varje dag och den 10 mars 
anmodades kommunen av Länsstyrelsen att samma dag omedelbart 
inkomma med hur många platser som kommunen kan tillhandahålla i 
kommunens lokaler den närmaste veckan. En arbetsgrupp hade redan 
tidigare inventerat och inspekterat vilka lokaler som finns tillgängliga och 
efter samråd med kommunstyrelsens presidium meddelades att det är 
möjligt att 55 platser kan tas i bruk från- och med den 18 mars. Platserna är 
tänkta att i första hand kunna iordningsställas i kommunens fastighet på 
Ringvägen, som ursprungligen byggdes för ändamålet, men det bedöms 
också vara möjligt att ordna några platser på villa Skolgatan. 

Efter samråd med övriga kommuner i länet samt med länsstyrelsen och 
Migrationsverket bedöms det som önskvärt att kommunen tillser att det 
finns personal på boendet dygnet runt och att kommunen står för 
grundbemanningen. Samråd med kyrkorna i kommunen har ägt rum vid ett 
par tillfällen och de har meddelat att de är positiva till att bistå med 
volontärer samt att samla in kläder, hygienartiklar och fadderverksamhet 
m.m.. Kommunen kommer också att ta kontakt med övriga föreningar i 
kommunen för att undersöka vilka insatser som de kan ställa upp med då 
det säkert, speciellt för barnen, finns ett behov av olika former av 
fritidsverksamheter. I övrigt bedöms det finnas behov av bland 
annat  skolverksamhet, tolkar, sjukvård och övrigt stöd. En tillsatt lokal 
händelsegrupp arbetar för närvarande med dessa frågor och försöker 
förbereda en mottagning så att den kan ske på ett så bra sätt som möjligt. 

Ett beslut om att inhysa flyktingar på Ringvägen innebär att 
ombyggnationen till gruppbostad måste skjutas något på framtiden. 

Utgångspunkten är att kommunen kommer att åter söka medel från 
Migrationsverket för de kostnader som flyktingmottagningen medför. 
Tyvärr kan dock inte Migrationsverket lova för närvarande att kommunen 
kommer att kunna få ersättning för de kostnader som mottagningen 
innebär. Verket har dock lämnat in en begäran hos regeringen att så ska 
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kunna ske. Förhoppningsvis kommer det ett besked inom kort när det 
gäller det. 

_____  
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§ 36 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

Socialnämnden 22-03-09 § 13: Månadsuppföljning februari 

_____  
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§ 37 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

Protokoll från arbetsutskottet 2022-02-08 
Protokoll från personalutskottet 2022-02-25 
Protokoll från arbetsutskottet 2022-03-01 

Tillstånd brandfarlig vara Nr 7 
Avslag på begäran om allmän handling Nr 8 
Anställning av deltidsbrandman Nr 9 
Avslag på begäran om allmän handling Nr 10 

_____ 
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