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Kallelse till kommunfullmäktige 
Sammanträde Kommunfullmäktige 
Tid Torsdagen den 27 januari 2021, kl. 18.00 
Plats Kammarsalen, Habo kommunhus samt digitalt via Teams 

Föredragningslista 
1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare
Tid för justering: Onsdag 2 februari kl. 16.00

3. Godkännande att ingå avtal om fjärrvärmeleverans
Besök av Habo Energi AB:s vd Bengt Fransson

4. Utökad borgensförbindelse

5. Driftsform för kostverksamheten

6. Revidering av plan- och bygglovstaxa 2022

7. Svar på motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

8. Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB

9. Rapportering av ej verkställda beslut

10. Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om boende till nyanlända

11. Motion om att placera nyanlända i begagnade husvagnar

12. Motion om lokal busslinje – ”Mjuka linjen”

Lisbet Bärenholdt Frida Wahlund 
ordförande sekreterare 

Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
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§ 1 Godkännande att ingå avtal om fjärrvärmeleverans
Diarienummer KS21/353 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att 
Habo Energi AB ingår avtal om fjärrvärmeleverans, vilket innebär en 
investering i ledning från kommungränsen till området Kärnekulla, med 
tillägget att avtalet som framförhandlas med Jönköpings kommun ska visa 
sig vara långsiktigt fördelaktigt för de abonnenter i Habo som tecknar 
avtal. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB har utrett möjligheten att, vid normal drift, försörja Habo 
Energis fjärrvärmenät från Jönköpings Energi. Bolaget har beräknat 
driftnyttan, det vill säga den gemensamma besparing som uppstår i de två 
fjärrvärmenäten vid sammankoppling. En preliminär investeringskalkyl 
indikerar att det är mer lönsamt att koppla samman näten än att driva dem 
var för sig. 

Habo Energi AB och Jönköpings Energi AB kommer att äga och driva 
ledningsnätet inom respektive kommun vilket innebär att leveransgräns för 
värme blir kommungränsen. För Habos del innebär det att Habo Energi AB 
bär driftkostnad, kapitalkostnad och avskrivningar för rörledningar inom 
kommunen. Fjärrvärmekunderna i Habo har även i fortsättningen Habo 
Energi som leverantör. 

Under 2021 har en detaljprojektering av ledningen med kringutrustning 
genomförts och denna ligger till grund för upprättande av 
anbudshandlingar gällande byggnation av ledningen samt en pumpstation. 
Anbudstiden går ut i januari 2022. Med bindande anbud som grund 
revideras investeringskalkylen och bedöms därefter utgöra ett bra underlag 
för beslut. 

Frågan om Habo Energi skall ingå avtal om fjärrvärmeleverans bedöms ha 
sådan principiell betydelse att kommunfullmäktige ska godkänna 
förfarandet. Habo Energi AB:s styrelse har därefter uppgiften att hantera 
frågan vidare utifrån affärsmässiga förutsättningar. 

Om avtal kan träffas i första kvartalet 2022 är målsättningen att utföra 
ledningsbyggnation så att värmeleverans kan ske i slutet av året. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att 
Habo Energi AB ingår avtal om fjärrvärmeleverans vilket innebär en 

2

BEN057
Textruta
Ärende 3



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Sida 
4 

Justeras Expedierats 

investering i ledning från kommungränsen till området Kärnekulla (KSAU 
2021-12-14 § 100). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

Ajournering begärs. Mötet ajourneras kl. 17:30 och återupptas kl. 17.47. 

Anders Rickman (L) yrkar fortsatt bifall till arbetsutskottets förslag med 
tilläggsyrkandet att avtalet som framförhandlas med Jönköpings kommun 
ska visa sig vara långsiktigt fördelaktigt för de abonnenter i Habo som 
tecknar avtal. 

Lena Danås (V), Hans Jarstig (KD) och Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
yrkar bifall till Anders Rickmans tilläggsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns ett förslag från arbetsutskottet samt ett 
tilläggsyrkande från Anders Rickman (L). 

Ordförande frågar först på arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Därefter frågar 
ordförande på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifaller 
tilläggsyrkandet. 

_____ 

3



Till kommunstyrelsen (KF?) 

KF godkännande att Habo Energi ingår avtal om fjärrvärmeleverans 

Möjligheten att vid normal drift försörja Habo Energis fjärrvärmenät från Jönköping Energi har 
utretts. Driftnyttan, det vill säga den gemensamma besparing som uppstår i de två 
fjärrvärmenäten vid sammankoppling har beräknats. En preliminär investeringskalkyl indikerar att 
det är mer lönsamt att koppla samman näten än att driva dem var för sig. 

Energiföretagen kommer att äga och driva ledningsnätet inom respektive kommun vilket innebär 
att leveransgräns för värme blir kommungränsen. För Habos del innebär det att Habo Energi AB 
bär driftkostnad, kapitalkostnad och avskrivningar för rörledningar inom kommunen. 
Fjärrvärmekunderna i Habo har även i fortsättningen Habo Energi som leverantör. 

Under 2021 har en detaljprojektering av ledningen med kringutrustning genomförts och denna 
ligger till grund för upprättande av anbudshandlingar gällande byggnation av ledningen samt en 
pumpstation. Anbudstiden går ut i januari 2022. Med bindande anbud som grund revideras 
investeringskalkylen och bedöms därefter utgöra ett bra underlag för beslut. 

Frågan om Habo Energi skall ingå avtal om fjärrvärmeleverans bedöms ha sådan principiell 
betydelse att KF skall godkänna förfarandet. Habo Energis styrelse har därefter uppgiften att 
hantera frågan vidare utifrån affärsmässiga förutsättningar. 

Om avtal kan träffas i första kvartalet 2022 är målsättningen att utföra ledningsbyggnation så att 
värmeleverans kan ske i slutet av året. 

Habo den 6 december 2021 

Bengt Fransson 
VD 
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§ 2 Utökad borgensförbindelse
Diarienummer KS21/356 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökning av de 
helägda bolagens borgensram med 87 000 000 kr till 688 000 000 kr och 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 198 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader, 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 130 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader samt 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 360 000 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Habo Energi AB:s vd har inkommit med skrivelse om behov av ökad 
borgensram för Habo Energi AB och Habo Kraft AB. 

Habo Energi AB begär en utökad borgensram med 60 000 000 kronor till 
totalt 198 000 000 kronor. Anledningen är bland annat investeringar i 
fiberutbyggnad och fjärrvärmeledning som binder ihop Jönköpings Energi 
AB:s fjärrvärmenät med Habo Energi AB:s nät. Investering i 
fjärrvärmenätet förutsätter beslut av kommunfullmäktige. 

Habo Kraft AB begär en utökad borgensram med 27 000 000 kronor till 
totalt 130 000 000 kronor. Anledningen är bland annat utbyggnad av 
elnätet på Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad och Kärnekulla. 

Habo Bostäder AB begär ingen utökad borgensram, nuvarande borgensram 
är totalt 360 000 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om borgensramar för 
bolagen i koncernen. I samband med beslutet beskrevs en prognos för 
borgensbehovet fram till och med 2025. Habo Energi AB bedömdes ha ett 
behov på 143 000 000 kronor, Habo Kraft AB ett behov på 112 000 000 
kronor och Habo Bostäders borgensbehov uppskattades till 550 000 000 
kronor. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till begäran om utökad borgensram för 
Habo Energi AB och Habo Kraft AB. 

_____ 
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Kommunstyrelsen 

Utökad borgensförbindelse 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja utökning av de 
helägda bolagens borgensram med 87 000 000 kr till 688 000 000 kr och 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 198 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader 

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 130 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader  

att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 360 000 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader  

Ärendebeskrivning  
Habo Energi AB:s vd har inkommit med skrivelse om behov av ökad 
borgensram för Habo Energi AB och Habo Kraft AB. I tabellen nedan 
redovisas uppgifter om storleken på nuvarande och föreslagen borgensram. 

Borgen 
Bolag Nuvarande Föreslagen Förändring 
Habo Energi AB       138 000 000    198 000 000     60 000 000    
Habo Kraft AB       103 000 000    130 000 000 27 000 000    
Habo Bostäder AB       360 000 000    360 000 000 0 
Summa       601 000 000    688 000 000             87 000 000 

I skrivelsen från Habo Energis vd beskrivs behov av en utökning av 
borgensramen för bolagen i koncernen med ytterligare 87 mnkr för år 
2022. Nedan beskrivs behoven i korthet. I bilagor till denna tjänste-
skrivelse finns ytterligare information. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om borgensramar för 
bolagen i koncernen. I samband med beslutet beskrevs en prognos för 
borgensbehovet fram till och med 2025. Habo Energi AB bedömdes ha ett 
behov på 143 mnkr, Habo Kraft AB ett behov på 112 mnkr och Habo 
Bostäders borgensbehov uppskattades till 550 mnkr. 
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Habo Energi AB 
Det ökade borgensbehovet, i förhållande till prognosen presenterad i 
kommunfullmäktige i december 2019, är knutet till investeringar i 
fiberutbyggnad (30 mnkr) och fjärrvärmeledning som binder ihop 
Jönköpings Energi AB:s fjärrvärmenät med Habo Energi AB:s nät (30 
mnkr). Denna investering i fjärrvärmenätet förutsätter beslut av 
kommunfullmäktige. Ytterligare information om investeringarna finns i 
bilaga 1. 

Habo Kraft AB 
Habo Kraft AB:s ökade borgensbehov på 27 mnkr, i förhållande till 
prognosen presenterad i kommunfullmäktige i december 2019, är knutet 
till utbyggnad av elnätet på Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad 
och Kärnekulla. Se bilaga 2. 

Johan Bokinge 
Biträdande kommundirektör/ekonomichef 
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Till kommunstyrelsen 

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Energi AB 

Habo kommun beviljade i april en borgensram om 138 Mkr, en ökning med 20 Mkr. I december 
2021 har vi en outnyttjad ram om 10 Mkr. Investeringsprognos för 2021 är 20,5 Mkr. De större 
investeringarna beräknas inom fjärrvärme till 9 Mkr och fiber till 10 Mkr. 

Planerade investeringar för 2022 och 2023 ger ett upplåningsbehov om 60 Mkr Enligt följande 

- Fiberutbyggnad     30 Mkr 

- Fjärrvärmeledning till Bankeryd    30 Mkr 

- Övriga investeringar inom fjärrvärme, fiber och laddinfrastruktur  10 Mkr 

- Outnyttjad ram - 10 Mkr

- Summa 60 Mkr 

Habo den 7 december 2021 

Bengt Fransson 
VD 
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Till kommunstyrelsen 

Begäran om utökad kommunal borgen för Habo Kraft AB 

Habo Kraft AB har tagit fram en investeringsplan för perioden 2019 - 2025. 

För att finansiera åtgärder inom investeringsplanen har KF tidigare beviljat en ökad borgensram 
med 80 Mkr av totala behovet av 90 Mkr. 

Under 2020 och 2021 har en utbyggnad av elnätet utanför investeringsplanen skett i samband 
med att Habo växer. Större projekt har varit Tumbäcks industriområde, Fiskebäcks sjöstad och att 
Kärnekulla byggts ut i hög takt. Dessa projekt har tagit resurser och medel avsedda för åtgärder 
inom investeringsplanen i anspråk. 

För att återställa möjligheten att finansiera investeringsplanen begär Habo Kraft AB en ökning av 
borgensramen med 27 Mkr till totalt 130 Mkr. 

Habo den 7 december 2021 

Bengt Fransson 
VD 
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§ 3 Driftsform för kostverksamheten
Diarienummer KS21/348 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
kostverksamheten ska bedrivas i egen regi från och med 1 augusti 2023. 

Ärendebeskrivning 
Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs kostverksamheten i Habo kommun av 
två leverantörer. Drygt 80 procent av verksamheten bedrivs i egen regi via 
kommunens organisation Habo kost och knappt 20 procent drivs i privat 
regi via ett företag som är verksamt inom service i olika delar av landet. 
Avtalet med den privata leverantören har nyligen förlängts ett år men löper 
definitivt ut i juli 2023. Det är därför hög tid att besluta om vilken 
driftsform kostverksamheten i Habo kommun ska bedrivas i när avtalet har 
löpt ut. 

Den privata aktören levererar skolmat samt maten till fritidshemmen vid 
Allé och Kråkeryds skolor samt till Slättens förskola medan Habo kost 
levererar till övriga förskolor, skolor och fritidshem. Habo kost levererar 
också maten till äldreomsorgens särskilda boenden, hemtjänsten och 
restaurangen Kärrsliljan. 

Till grund för verksamheterna finns det av kommunfullmäktige beslutade 
kostpolitiska programmet samt när det gäller Habo kosts verksamhet den 
senaste gjorda livsmedelsupphandlingen med bland annat målsättningar 
kring att öka andelen närproducerad mat som tillagas och serveras i 
matsalarna. Det är en omfattande verksamhet som bedrivs av de båda 
utförarna. Under år 2020 tillagade Habo kost 105 000 frukostar, 303 000 
luncher, 143 000 mellanmål till verksamheten inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Utöver detta så har Habo kost också levererat  
20 000 frukostar, 47 000 luncher samt 20 000 portioner kvällsmål till 
äldreomsorgen. 

Motsvarande siffror för den externa entreprenören var 24 000 frukostar,  
79 000 luncher och 36 000 mellanmål till förskola, skolor och fritidshem. 

Habo kosts verksamhet bedrivs via ett centralkök och tre tillagningskök 
medan den externa leverantören lagar maten vid Alléskolan. Omsättningen 
för Habo kost uppgick 2020 till ca 25 miljoner kronor medan den privata 
entreprenören fakturerade kommunen 6,5 miljoner kronor. 
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I Habo kost personalstyrka finns 38 personer anställda och beaktas olika 
tjänstgöringsgrader så uppgår antalet årsarbetare till 33. 

Habo kommun växer och det kommer också framöver att påverka 
kostverksamheten vars volymer av tillagade måltider kommer att öka. 
Under 2023 beräknas en ny förskola samt en ny F-6 skola att starta sin 
verksamhet på Kärnekulla. Förskolan beräknas ta emot 110 barn och 
skolan är byggd för att kunna ge 350 elever utbildning. 

Det finns kanske framförallt tre olika principiella sätt att bedriva 
kommunens kostverksamhet. 

1. Verksamheten bedrivs, som de senaste drygt 10 åren, dels i egen
regi och dels i privat regi.

2. All verksamhet bedrivs i egen regi.
3. All verksamhet bedrivs av privat utförare eller alternativt av flera

privata utförare.

I Sveriges kommuner finns exempel på alla dessa tre varianter men i 
Jönköpings län förefaller det endast vara Habo kommun som för 
närvarande har valt att lägga en del av kostverksamheten på entreprenad, 
de övriga kommunerna bedriver den i egen regi. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv talar antagligen det mesta för att en driftsform med en utförare, 
som hanterar hela kostverksamheten, vara mest rationell då det torde ge 
möjlighet till vissa stordriftsfördelar. Samtidigt ger dagens modell en 
konkurrenssituation där det finns möjlighet att kontinuerligt följa både 
kvalité och priser mellan utförarna. 

Om beslutet innebär att kostverksamheten fortsatt ska delas mellan flera 
utförare måste omfattningen av respektive område bestämmas. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att kostverksamheten 
ska bedrivas i egen regi från och med 1 augusti 2023 (KSAU 2021-12-14 § 
102). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD), Gunnar Pettersson (S) och Lena Danås (V) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Driftsform för kostverksamheten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kostverksamheten ska 
bedrivas i egen regi från- och med 2023-08-01 

Ärendebeskrivning 

Sedan drygt 10 år tillbaka bedrivs kostverksamheten i Habo kommun av 
två leverantörer. Drygt 80 procent av verksamheten bedrivs i egen regi via 
kommunens organisation Habo kost och knappt 20 procent drivs i privat 
regi via ett företag som är verksamt inom service i olika delar av landet. 
Avtalet med den privata leverantören har nyligen förlängts ett år men löper 
definitivt ut i juli 2023. Det är därför hög tid att besluta om vilken 
driftsform kostverksamheten i Habo kommun ska bedrivas i när avtalet har 
löpt ut. Den privata aktören levererar skolmaten samt maten till 
fritidshemmen vid Allé och Kråkeryds skolor samt till Slättens förskola 
medan Habo kost levererar till övriga förskolor, skolor och fritidshem. 
Habo kost levererar också maten till äldreomsorgens särskilda boenden, 
hemtjänsten och restaurangen Kärrsliljan. 

Till grund för verksamheterna finns det av kommunfullmäktige beslutade 
kost politiska programmet samt när det gäller Habo kosts verksamhet den 
senaste gjorda livsmedelsupphandlingen med bland annat målsättningar 
kring att öka andelen närproducerad mat som tillagas och serveras i 
matsalarna. 

Det är en omfattande verksamhet som bedrivs av de båda utförarna. Under 
år 2020 tillagade Habo kost 105 000 frukostar, 303 000 luncher, 143 000 
mellanmål till verksamheten inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
Utöver detta så har Habo kost också levererat 20 000 frukostar , 47 000 
luncher samt 20 000 portioner kvällsmål till äldreomsorgen. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-06 

Diarienummer 
KS21/348 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 57
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
jan.sundman@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Motsvarande siffror för den externa entreprenören var 24 000 frukostar, 
79 000 luncher och 36 000 mellanmål till förskola, skolor och fritidshem. 

Habo kosts verksamhet bedrivs via ett centralkök och tre tillagningskök 
medan den externa leverantören lagar maten vid Alléskolan. Omsättningen 
för Habo kost uppgick 2020 till ca 25 miljoner kronor medan den privata 
entreprenören fakturerade kommunen 6.5 miljoner kronor.  

I Habo kost personalstyrka finns 38 personer anställda och beaktas olika 
tjänstgöringsgrader så uppgår antalet årsarbetare till 33.  

Habo kommun växer och det kommer också framöver att påverka 
kostverksamheten vars volymer av tillagade måltider kommer att öka. 
Under 2023 beräknas en ny förskola samt en ny F-6 skola att starta sin 
verksamhet på Kärnekulla. Förskolan beräknas ta emot 110 barn och 
skolan är byggd för att kunna ge 350 elever utbildning.  

Det finns kanske framförallt tre olika principiella sätt att bedriva 
kommunens kostverksamhet. 

1) Verksamheten bedrivs, som de senaste drygt 10 åren, dels i egen
regi och dels i privat regi.

2) All verksamhet bedrivs i egen regi
3) All verksamhet bedrivs av privat utförare eller alternativt av flera

privata utförare.

I Sveriges kommuner finns exempel på alla dessa tre varianter men i 
Jönköpings län förefaller det endast vara Habo kommun som för 
närvarande har valt att lägga en del av kostverksamheten på entreprenad, 
de övriga kommunerna bedriver den i egen regi. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv talar antagligen det mesta för att en driftsform med en utförare 
,som hanterar hela kostverksamheten, vara mest rationell då det torde ge 
möjlighet till vissa stordriftsfördelar. Samtidigt ger dagens modell en 
konkurrenssituation där det finns möjlighet att kontinuerligt följa både 
kvalité och priser mellan utförarna.  

Om beslutet innebär att kostverksamheten fortsatt ska delas mellan flera 
utförare måste omfattningen av respektive område bestämmas.  

Jan Sundman 
Kommundirektör 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Sida 
9 

Justeras Expedierats 

§ 4 Revidering av plan- och bygglovstaxa 2022
Diarienummer KS21/270 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revidering av plan- 
och bygglovstaxa med mät- och karttaxa 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog ny plan- och bygglovstaxa med mät- och 
karttaxa i november 2021 (KF 2021-11-25 KF § 69). 

Byggnadsnämnden har föreslagit ytterligare en justering i plan- och 
bygglovstaxan som gäller lägeskontroll (BN 2021-12-22 §141). För att 
säkerställa att byggnader inte uppförs för nära gräns mot granne och få en 
uppdaterad primärkarta anser byggnadsnämnden att en lägeskontroll ska 
utföras för byggnader och tillbyggnader större än 15 kvadratmeter. 

_____ 
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Byggnadsnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-12-22 

Sida 
436 

Justeras Expedierats 

§ 141 Ändring av taxa
Diarienummer BN-2021-427 

Beslut 
• Byggnadsnämnden godkänner förslag till revidering av plan- och

bygglovstaxa med mät- och karttaxa 2022 och översänder taxan till
kommunfullmäktige för beslut.

Beskrivning av ärende  
En ny taxa antogs på byggnadsnämndens sammanträde 23 september 2021. 
Denna har sedan antagits av fullmäktige. En justering för lägeskontroller i 
tabell 24 behöver göras. För att säkerställa att byggnader inte uppförs för 
nära gräns mot granne och få en uppdaterad primärkarta anser 
byggnadsnämnden att en lägeskontroll för byggnader och tillbyggnader 
som är större än 15 m2 ska utföras. 

Ny skrivning för tabellen blir då: 

Tabell 24 

(Moms 25 % tillkommer) 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2 

Avgift = mPBB x MF x N 

_____ 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Bilaga till beslut 
Handling nr 7, reviderad plan- och bygglovstaxa med mät- 
och karttaxa 

Lägeskontroll för nybyggnad och tillbyggnad 
oavsett storlek och antal byggnader  

Mätningsfaktor (MF) 

85 
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33 

Tabell 24 
(Moms 25 % tillkommer) 

Lägeskontroll utförs inte i ärenden < 15 m2 

Avgift = mPBB x MF x N 

Lägeskontroll för nybyggnad och tillbyggnad 
oavsett storlek och antal byggnader  

Mätningsfaktor (MF) 

85 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-01-12 

Sida 
10 

Justeras Expedierats 

§ 5 Svar på motion om sponsring av sporthallen på
Kärnekulla 
Diarienummer KS21/253 

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

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att Habo kommun undersöker om näringslivet vill sponsra den planerade 
sporthallen på Kärnekulla. 

I skrivelse daterad 2021-12-09 skriver kommundirektör Jan Sundman att 
kommunen ser förstås mycket positivt på om ett företag skulle vilja gå in 
och sponsra en del av byggnationen i den nya sporthallen på Kärnekulla. 
Det kan ske på olika sätt men ett skulle till exempel kunna vara att köpa in 
sig i namnet på sporthallen för en angiven tidsperiod. Speciellt där namnet 
får stor medial uppmärksamhet i samband med olika sportsändningar finns 
det ett kommersiellt värde. När det gäller den projekterade hallen på 
Kärnekulla så har det varit känt sedan en tid tillbaka att den ska byggas 
men än så länge har inget företag anmält intresse för att gå in och sponsra 
hallen. 

Sporthallar byggs av flera anledningar men i första hand byggs de flesta 
när det ska byggas en ny skola i syfte att kunna tillgodose skolans behov av 
idrottsundervisning. Eventuellt är det så att olika sponsringsupplägg blir 
mer aktuella där sponsringen i sig blir en förutsättning för hallen ska kunna 
byggas överhuvudtaget. Goda exempel på det är bandyhallarna i Vetlanda 
och Nässjö, innebandyhallen i Vetlanda samt Oldbergs arena i Eksjö. 

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsansvarig är frekvent och 
regelbundet ute och gör många företagsbesök i kommunen och skulle 
något företag vara intresserad av att sponsra hallen är de förstås mer än 
välkomna att höra av sig för vidare diskussioner. 

_____ 
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Sida 
1 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Svar på motion om sponsring av sporthallen på 
Kärnekulla  

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

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att Habo kommun undersöker om näringslivet vill sponsra den planerade 
sporthallen på Kärnekulla.  

Kommunen ser förstås mycket positivt på om ett företag skulle vilja gå in 
och sponsra en del av byggnationen i den nya sporthallen på Kärnekulla. 
Det kan ske på olika sätt men ett skulle till exempel kunna vara att köpa in 
sig i namnet på sporthallen för en angiven tidsperiod. Speciellt där namnet 
får stor medial uppmärksamhet i samband med olika sportsändningar finns 
det ett kommersiellt värde. När det gäller den projekterade hallen på 
Kärnekulla så har det varit känt sedan en tid tillbaka att den ska byggas 
men än så länge har inget företag anmält intresse för att gå in och sponsra 
hallen.    

Sporthallar byggs av flera anledningar men i första hand byggs de flesta 
när det ska byggas en ny skola i syfte att kunna tillgodose skolans behov av 
idrottsundervisning. Eventuellt är det så att olika sponsringsupplägg blir 
mer aktuella där sponsringen i sig blir en förutsättning för hallen ska kunna 
byggas överhuvudtaget. Goda exempel på det är bandyhallarna i Vetlanda 
och Nässjö, innebandyhallen i Vetlanda samt Oldbergs arena i Eksjö. 

Kommunstyrelsens ordförande och näringslivsansvarig är frekvent och 
regelbundet ute och gör många företagsbesök i kommunen och skulle 
något företag vara intresserad av att sponsra hallen är de förstås mer än 
välkomna att höra av sig för vidare diskussioner. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-09 

Diarienummer 
KS21/253 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 59
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
frida.wahlund@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-12-09 

Diarienummer 
KS21/253 

Sida 
2 

Jan Sundman 
Kommundirektör 
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HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

Dnr

TILL  HABO  KOMMUNFULLMAKTIGE

Motion  angående  Sporthallen  på Kärnekulla.

Vi  Habodemokrater  vi}l  tacka  alla  övriga  partier  att  ni  till
slut  gick  på  vår  linje  om  en läktare  som  klarar  IOOO åskådare  trots

tidjgare  motstånd.

Kostnaden  för  sporföallen  ligger  nu  på  dryga  67 miljoner,  ea 27

miljoner  iner  än budgeterat.

Vi  skulie  ned  gNädje se att  nätingsiivet  går  in  o sponsrar  denna

hall,  varför  inte  kalla  hallen  t.ex.  för  Fagerhults  hallen.

Näigsiivet  har  tidigare  visat  intresse  att  sponsra  halva  kostnaden

för  en isbana.

Vi  Habodemokrater  yrkar:

Att  kotnmunen  undersöker  om  näigslivet  viil  sponsra  den  nya

planerade  sporthallen  på Kärnekulla.

Habo  2021-09-09

M0!J4.H..M4libqrp.................
Morgan  MaNmborg

HABODEMOKRATERNA

Oppositionspartiet  i Habo
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Sida 
1 

Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Val av ombud till bolagstämma för June Avfall och 
Miljö AB 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 
Lisbet Bärenholdt, till kommunens ombud vid bolagsstämman. Till 
ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent 
Bjärkhed. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har att utse ett ombud till bolagsstämma 2022 för June 
Avfall och Miljö AB. 

Frida Wahlund 
Kansli- och kommunikationschef 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-17 

Diarienummer 
KS22/18 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 59
Telefon (växel) 
036-442 80 00

E-post
frida.wahlund@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Sida 
1 

Justeras Expedierats 

§ 77  Information om ej verkställda beslut - kvartal 3
2021 
Diarienummer SN21/67 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Om ett beslut inte verkställts inom tre 
månader ska kommunerna rapportera detta till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO). Kommunerna rapporterar kvartalsvis. Om IVO bedömer att 
den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas 
kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild avgift hos 
förvaltningsrätten. 

Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 
Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

Socialnämnden har för tredje kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om ett gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2021-12-15 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Datum 
2021-11-29 

Dnr 
SN21/67 

Sida 
1 (1) 

 Birgitta Johansson 
IT-samordnare 

   

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS 
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 81 60 (vx) 

E-POST 
info@habokommun.se 

 

Till 
Socialnämnden 

 
 

Information om rapportering av ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS – tredje kvartalet 2021 
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2021 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om ett gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
samt två beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum (Tabell 1).  
 

 

Kön 
 
 

Tidigare 
rapporterat 

 
Beviljad insats 

Dagar från 
beslut till 
rapporterings-
tillfället 

Notering 
 

K Kvartal 4 2020 
Kvartal 1 2021 
Kvartal 2 2021 

Bostad med 
särskild service 
barn (LSS) 

406 Resursbrist. Boende klart, 
slutlig planering för 
verkställighet pågår. 

M Kvartal 2 2021 Kontaktperson 
(SoL) 

204 Resursbrist.  
Avslutat 2021-10-25 på 
sökandes begäran. 

M  Bostad med 
särskild service 
(LSS) 

140 Resursbrist. Inflyttning från 
annan kommun. Verkställt 
2021-11-01 

Tabell 1 
 

 

Sammanställning av tidigare rapporterade ej verkställda beslut 
Förvaltningen har sammanställt rapporterade ej verkställda/avslutade 
beslut i Bilaga 1. 
 
 
 
Pernilla Ekstrand  Birgitta Johansson 
Förvaltningschef    IT-samordnare  
 
Expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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Sammanställning av rapporterade ej verkställda beslut/avbrott i verkställighet enligt SoL och LSS
Bilaga 1

2022-01-17

k m

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 133

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 223 2020 kvartal 4

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 314
2020 kvartal 4
2021 kvartal 1

Kontaktperson SoL x 2021-03-11 112

Bostad med särskild service LSS x 2020-08-21 406

2020 kvartal 4
2021 kvartal 1
2021 kvartal 2

Kontaktperson SoL x 2021-03-11 204 2021 kvartal 2 2021-10-25 229
Bostad med särskild service LSS x 2021-05-14 140 2021-11-01 141

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 3

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 2

Följande beslut rapporterades 2021 kvartal 1

NoteringRapporterings-
tillfällen

Lag-
rum

kön

Beviljad insats

Dagar från 
beslutsdatum 

till 
rapporterings-

tillfället

Beslutsdatum/
Avbrotts-

datum

Antal dagar från 
beslut till 

verkställt/avslutat

Verkställt/ 
avslutat

Följande beslut rapporterades 2020 kvartal 4

25



TÅI Habo Konqxba:xa-fu-l:mäkfjBe:

NnterpeNNatNon tiNN Kommunatrådet  Susanne  WaMström  (M)

angående  boende  'ti}]  nyariiända.

kx»ta4et  bevijade  uppehå(4stNttstån-d  i Svetige  "r  fodade  extretttt  bögt.

Undter  2021  beviijades  ea 95 000  uppehålNstiilstånd.

Oaaa Hak  Kom  ska  ta  emot  proportioneut  antal  heböver  v"Ä orba  bostäder  åt drygt  !öO

personer  nted  uppehållstiHstånd.

Habo  Kotnrnun  har  en stor  brist  på hyresrätter  oeh  ea 1700  personer  står  i

kö till  'E-Nabobostäders  kö.

Hur  många  rned  uppehållstil}stånd  som  bosätter  sig i Habo  under  2022  kan  ingen  sva.ra på.

Det  vi  vet  är att länsstyrelsen  komrner  plaeera  255

'riyaniända  i {änets  i3  kotuner  oeh  att  Habo  Kornmun  tvingas  ta emot  ininst  !8  st.

Så mixya frågor  ti!i  korun.alrådet  är:

1, Har  konmunen  en plan  var  våra  nyanNända  skaNl bo?

2, Tänker  Komrnunalrådet  jobba  för  att  driva  samnia  politik  soni  Modemt.erna  i Staffanstorp

att kölia in begagnade husvagnar ocb placem på lärnpligt  stäN}e tiNl nyaxiNända?

Habo  2022-01-05

I . . - a .

Morgan  Malinborg

HABODEMOKRATERNA

Oppositionspartiet  iHabo
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4H'ThoBmOmKunObaMnsMiieUtN

mh  2022 -01- 0 3

Dnr

Tj]}  Habo  Kornrnunfulmäktige

Motion  Piaeera  nyanlända  i begagnade  husvagnar.

Antalet  uppehåustiNlstånd  är fortfarattde  extremt  högt  i Sverige

om  vi  jämför  med  våra  grannländer.  Ca 95000  uppeliålisti1lstånd

bevi4jades under 2021. Ofta pratas bara orn att asyNinvandringen
minskat  tiNi ea 12000  st yutder  2021 men  anhör;g'hetsinvaridringen

är dubbeit  så stor  ea 24000st  men  sförst  är arbetskraftsixivandringen

på ea 39000st.

Ha.'bo Korr»mun  bar  en stor  brist  på hyresrAtier  OCI'I ea I 700st  står  i N(ö

tiNN }-Nabo Bostäders  kö.

Vi  Habodernokrater  ser Staffanstorp  sorn  ett stoit  föredöme  på xnånga

ornråden.  Där  styr  Moderaterna  oeh  de lyssnar  in  folkviljan.  De har

köpt  in  beg,a.gnade  Itusvagnar  till  nyanlända  sarnt  ensarnkomrnande.

Vi  Habodemokrater  yrkar

Att  Habo  Kommun  arbetar  för  att inte  ta ei"not  några  nyanIända

Att  Habo  Komint'in  köper  in  begagnade  liusvagnar  oeh  plaeerar

våra  nyanlända  på en läntpNig  p}ats.

Habo  2022-01-05

,=)"H',"t-J,""7,a( !3 ,,:i,'!,,",f,',; .'.%f".'!.'. 'j,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
Morgan  Ma}n'iborg

HABODEMOKRATERNA

Oppositiorispartiet
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HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

bx.  2022 -01- 0 3

Dnr

TNLL  HAB(I)  KO  - +l  ULLMÄKTJGE
Motion  angående  Nokal buss]inje-  "Mjuka  Ljnjen"

X Habo  har  vi  flera  bostadsorter  ikommunens  y!terområden.

Fttt'usjö, Baw=dst=o@,  BasJaa;ip, Gmtav Adolfoe.h Viterkära'.
Oe'ihom  att erbjuda  busstranspott  meilan  Centrurn  oelt  våra  ytteroxmåden

liksonx nya  seniarboendet på Bränningc  satnt  fl.era otnråden  ua.derlättar  vi  för

komtanuninnevånarna  i dessa  ornråden  sorn  därjgenom  dessutom  sparar  in  på dyr  bensin.

Tanken  är även  att  äldre  personer,  barn  oc}i  personer  med  funl=ctionsliinder  oeh  deras  ai'fööriga

föräldralediga  oe't'i andra  konin"tuninvånare  utan  bil  elIer  körkort  skulIie  ha glädje  av

bättre  Nokal ko]lektivtrafik.

Flera  andra  kornmuner  bar  redan  Mjuka  }injen  såsom  MulItsjö  kornrnurx.

Mjuka  linjen  ska vara  en servieettuatltction  som  hjälpa  människor  att  ta sig  till  viktiga

knutpunkter  tex  tnataffärer,  apotek,  vårdeentrai  oeli  bibliotek.

Det  skulle  även  vara  positivt  för  den  NokaNa haxideNn saintidigt  som  vi  ge5r det  Nättare att bo på

landsbygden.

Vi  Habodemokrater  värnar  vår  landsbygd  samt  våra  äldre,  dMör  yrkar  vi:

Att  Kornnturxfullnäktige  ger  berörd  förvaltning  iuppdrag  att utreda  lämpIig

liniesträelcning ach tider för mjuka linjen.

Att  Kormnunfullntäktige  ger  berörd  förva]tning  i uppdrag  att (,eriomf<5m  oeli

upphandla  tjänsten  mjuka  linjen  senast  2023.

Att  Kounftilimäktige  ger  berörd  förvaItning  i uppdrag  att följa  upp  oeh

utvärdera  mjuka  linjen  12 månader  efter  införandet.

...;a.l,.(;t.',,=2==.t,.%:'»...l'.: .'.7!;i.": ':".)('.'Jf'J':}

Morgan  Malmborg

Habo  2022-0p-05
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