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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-02-09 

§ 15 Granskningsrapport om långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering 
Diarienummer KS21/376 

Beslut 
Kommunstyrelsen översänder nedanstående yttrande till revisionen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen har en 
ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor 
del har säkerställt en ekonomisk och finansiell planering som ger 
förutsättningar för att upprätthålla en god ekonomisk hushållning på lång 
sikt. 

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten med tillhörande iakttagelser 
och rekommendationer. 

Revisorerna lämnar fem rekommendationer; 

- att definiera vad som är god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

- att upprätta och arbeta med känslighets/scenarioanalyser som sträcker sig 
över längre tid (10-15 år). 

- att arbeta vidare med beredskapen inom kommunen för att hantera 
framtida händelser. 

- att tydliggöra vilka underlag som ligger till grund inför beslut om 
kommande budget. 

- att fortsätta arbetet med att ta fram och därefter implementera 
lokalförsörjningsplanen. 

Som en följd av rekommendationerna är det kommunstyrelsens ambition 
att i kommande budgetprocesser fortsätta utveckla den långsiktiga 
ekonomiska styrningen genom att fastställa en nivå på de ekonomiska 
nyckeltalen som bedöms vara nödvändiga för att Habo kommun ska kunna 
säkerställa att ha en fortsatt god ekonomisk hushållning även på längre sikt 
än en mandatperiod. Även beträffande arbetet med känslighetsanalyser, 
stresstester och dokumentation är ambitionen att ytterligare utveckla dessa 
med fler ingående variabler och fördjupad dokumentation. 

Justeras Expedierats 

BEN057
Textruta
Ärende 3
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Kommunstyrelsen 

3
Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-02-09 

Lokalförsörjningsplanen ska färdigställas och implementeras och 
beredskapen för att hantera oväntade händelser måste i dagens snabbt 
föränderliga värld vara god. 

Kommunstyrelsen kommer också i arbetet att ta hänsyn till betänkandet 
"En god kommunal hushållning" SOU 2021:75 från september 2021 där 
frågor om god ekonomisk hushållning och långtidsplanering utreddes. 

Beslutet skickas till 
Revisionen 

Justeras Expedierats 
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6
Sammanfattning 

Sammanfattning 
Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna Habo kommun fått uppdraget att 
genomföra en granskning avseende kommunstyrelsens arbete med långsiktig 
ekonomisk och finansiell planering. 

Revisionsfråga 
Har kommunstyrelsen en ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för 
att upprätthålla god ekonomisk hushållning på lång sikt? 

Svar på revisionsfråga 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor del har säkerställt en 
ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att upprätthålla god 
ekonomisk hushållning på lång sikt. 

Nedan redovisas de väsentligaste iakttagelserna från granskningen samt våra 
rekommendationer till kommunstyrelsen. 

Iakttagelser 
• Kommunstyrelsen har i dagsläget inte definierat god ekonomisk hushållning på 

längre sikt och utöver vad som framkommer i kommunens 
ekonomistyrningsprinciper. Det finns fyra beslutade finansiella mål som gäller över 
mandatperioden. Dessa anses långsiktiga då de gäller till det beslutas annat. 

• Kommunen beräknas investera för 1 520 mnkr fram till 2028, vilket kan innebära 
en utmaning att nå de finansiella målen framåt då det innebär ökade 
driftskostnader samt ökade finansiella kostnader. 

• Kommunen har antagit en översiktsplan med sikte på att växa hållbart till år 2040. 
Planen lyfter vilka områden som kommunen måste arbeta med för att uppnå sitt 
mål om att växa hållbart. 

• Det finns utöver översiktsplanen ett antal planer i form av markstrategi, 
bostadsförsörjningsplan och en lokalförsörjningsplan utreds, vilka syftar till att 
beskriva hur kommunen ska möta framtida behov. 

• Inför budget 2022 har en befolkningsprognos arbetats fram som visar att 
kommunen ska växa med i snitt närmare 420 invånare årligen till 2028. Den ökade 
befolkningen leder enligt prognosen till högre skatteintäkter och ökade bidrag, 
vilka beräknas bidra till att finansiera kommande investeringar. 

• En prognos har tagits fram inför budget 2022 med förväntad befolkningsutveckling, 
investeringsbehov, avskrivningskostnader och prognosticerad låneskuld till 2028. 

• Vid presentation av prognos inför budgetarbetet finns en känslighetsanalys gjord 
kopplat till förändring i ränta. I övrigt saknas i dagsläget en tydlig risk- och 
känslighetsanalys enligt underlag vi tagit del av. 

• Det är oklart vilka underlag kommunstyrelsen och fullmäktige får ta del av inför 
beslut och om de får del av alternativa prognoser utöver det som enligt vår 
tolkning presenterats direkt vid kommunstyrelsens möte. 

• Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en lokalförsörjningsplan för perioden 
2022–2030. Ambitionen med planen är att lokalförsörjningen av kommunens 
service är i balans över tid. Framtagandet av planen pågår under tid för 
granskning. 

Rekommendationer 
Kommunstyrelsen rekommenderas; 

• att definiera vad som är god ekonomisk hushållning på lång sikt. 

• att upprätta och arbeta med känslighets/scenarioanalyser som sträcker sig över en 
längre tid (10–15 år). 

• arbeta vidare med beredskapen inom kommunen för att hantera framtida händelser 

• tydliggöra vilka underlag som ligger till grund inför beslut om kommande budget. 

• fortsätta arbetet med att ta fram och därefter skyndsamt implementera 
lokalförsörjningsplanen. 

Jönköping den 1 december 2021 

DELOITTE AB 
Revsul Dedic Jimmy Lindberg Annika C. Karlsson 
Projektledare Projektdeltagare Projektdeltagare 
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Inledning 

1. Inledning 

Bakgrund 

Ökad tillväxt ställer stora krav på kommuner vad det gäller bland annat fysisk planering, 
bostadsbyggande, tillgång till kommunal service. Samtidigt påverkas kommunen av den 
demografiska utvecklingen med bland annat fler äldre med omsorgsbehov, fler barn med 
behov av förskola och skola, ett behov som ska finansieras. Ökade investeringsbehov 
innebär sannolikt behov av nyupplåning och därmed ökade kapitalkostnader. 

En stor utmaning för en tillväxtkommun är att matcha ökat behov av service och 
investeringar mot de ekonomiska och finansiella förutsättningarna. En viktig förutsättning 
för att uppnå en god ekonomisk hushållning är att den ekonomiska flerårsplaneringen 
bygger på ett relevant underlag och att det finns tillräcklig långsiktighet, planering och 
beredskap. Behovet av långsiktighet och framförhållning för de samlade ekonomiska 
konsekvenserna på lång sikt är därför stor. 

Habo kommun är en tillväxtkommun. Kommunen växer både vad det gäller befolkning 
och verksamhet samt prognostiseras fortsatt växa. 

Utifrån ovanstående bedömer revisorerna det angeläget att granska kommunstyrelsens 
arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell planering. 

Syfte och avgränsning 
Granskningens syfte är kartlägga hur kommunen arbetar med långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering. Granskningen har begränsats till kommunstyrelsen. 

Revisionsfråga 
Har kommunstyrelsen en ekonomisk och finansiell planering som ger förutsättningar för att 
upprätthålla god ekonomisk hushållning på lång sikt? 

Underliggande frågeställningar 

Har kommunstyrelsen: 
• definierat vad god ekonomisk hushållning på kort och långt sikt innebär i Habo 

kommun? Finns tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och lång sikt? 

• säkerställt att förutsättningar finns (organisation, ansvarsfördelning, kompetens, 
rutiner) för arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering och uppföljning? 

I vilken utsträckning beaktar kommunstyrelsen: 

• behovet av arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell planering? Vilka 
långtidsprognoser och planer finns över kommunens ekonomi? 

• demografiska förändringar, skatteintäkter, pensionskostnader samt finansieringsrisk 
och koncernrisk i arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering? Finns det 
en samfälld planering, strategi och uppföljning? 

• vikten att basera den långsiktiga ekonomiska och finansiella planeringen på väl 
underbyggda ekonomiska analyser och bedömningar, inklusive känslighets- eller 
riskanalys? 

• långsiktig investeringsplanering som tydligt visar såväl kommande investeringsbehov 
som finansieringsplan, självfinansieringsgraden, belåningsgrad och påverkan på 
kommunens totala ekonomi? 

I vilken utsträckning kommunstyrelsen: 

• följer upp följsamhet och efterlevnad av den långsiktiga ekonomiska och finansiella 
planen. 

3 



  
 

 
 

 
 

  

     
 

  
  
  

  
   
   
   

  
  

 
  
   
    

 
 

  
  

  
   
  
  
  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Inledning 
8

• vidtar åtgärder vid ev. avvikelsen mot den långsiktiga ekonomiska och finansiella Kvalitetssäkring 
planen. 

Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten 
Metod och granskningsinriktning har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt genom 
intervjuer med följande befattningshavare: 

• Kommunstyrelsens presidium 
• Kommundirektör 
• Ekonomichef 

Granskningen har delats in i följande sju faser: 
• Planering av intervjuer. 
• Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 
• Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov 

komplettering med mer material. 
• Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på 

revisionsfråga. 
• Rapportskrivning inkl. sakavstämning. 
• Presentation av granskning till revisorer. 
• Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer. 

Revisionskriterier 

• Kommunallagen 
• Interna styrdokument 

- Reglemente Kommunstyrelsen 
- Budgetdokument 2021–2023/2022–2024 
- Översiktsplan 2040 
- Ekonomistyrningsprinciper 
- Habo kommuns årsredovisning 2020. 

4 
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Granskningsresultat 

2. Granskningsresultat 
Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av 
kommunstyrelsens arbete med långsiktig finansiell och ekonomisk planering gjorts 
nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier 
redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. 

Har kommunstyrelsen… 
Definierat vad god ekonomisk hushållning på kort och långt sikt innebär i Habo 
kommun? Finns tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och lång sikt? 

Av budgetdokument för 2022–2024 framgår att Habo kommun ska vara en hållbar 
kommun. Vidare står det att kommunen ska hushålla med resurserna och använda dem 
på bästa sätt och att det är viktigt att ta ansvar för och ta väl hand om miljö, ekonomi och 
andra resurser på ett sätt som gör att kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda 
möjligheter för kommande generationer. 

Kommunstyrelsen har i dagsläget inte själva definierat vad god ekonomisk hushållning är 
utöver det som framkommer i beslutat budgetdokument för 2022–2024 och i 
ekonomistyrningsprinciperna. 

Här konstateras att god ekonomisk hushållning ” innebär att kommuner och regioner ska 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen eller regionen. 

För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse 
för en god ekonomisk hushållning”. 

Under avsnitt ”god ekonomisk hushållning” i budgetdokument för 2022–2024 
presenteras kommunens finansiella mål, vilka är fyra till antalet under perioden: 

• Resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag (2 %) 

• Skattefinansieringsgrad exkl. VA rullande 5 år (varje år 87 % som medelvärde) 

• Soliditet exkl. ansvarsförbindelse för pensioner 1998 (ska inte understiga 36 %) 

• Nämndernas budgetföljsamhet (minst 100 %). 

Av kommunens budgetdokument för 2022 framgår utfallet historiskt för de finansiella 
målen. Samtliga mål (med nuvarande målvärden) har med få undantag uppnåtts de 
senaste åren. 

Vid intervju framkommer att dessa finansiella mål kan anses vara långsiktiga då de ligger 
fast fram till att fullmäktige beslutar något annat och målen syftar bland annat till att 
minska en växande låneskuld kopplat till kommande investeringar. 

I våra intervjuer diskuterades gällande 2 % mål och bedömningen är att kommunen bör 
ligga på närmare 4 % för att klara av kommande investeringar. Det lyfts även fram att det 
är en balansgång gällande vilka som ska betala av kommande investeringar. Om 
kommunen har ett högre resultatmål nu innebär det att bördan minskar längre fram för 
kommande invånare. 

Det finns i dagsläget inget uttalat mål att växa till en specifik befolkningsnivå, däremot är 
befolkningsökningen det område som läggs störst vikt vid vad gäller den finansiella 
planeringen. Bland annat lyfts det att om kommunens invånarantal ökar så ökar trycket 
på investeringar och leder till ökade kostnader för verksamheten, men att dessa kan 
delas mellan fler invånare. 

Säkerställt att förutsättningar finns (organisation, ansvarsfördelning, kompetens, 
rutiner) för arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering och 
uppföljning? 

Även om varken reglemente eller andra dokument uttryckligen fastslår ansvaret för att 
arbeta med långsiktighet gällande ekonomisk och finansiell planering finns det indirekt 
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Granskningsresultat 

en ansvarsfördelning i dessa. Gällande ekonomistyrningsprinciper slår exempelvis fast 
att det är kommunstyrelsens ansvar att citat ”uppmärksamt följa de frågor som kan 
inverka på kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning”. 
Kommunstyrelsens reglemente talar även om att styrelsen har funktionen som en 
sammanhållande roll för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska 
ställning. 

Kommunstyrelsen ska även enligt reglemente ansvara för att upprätta budget enligt 
kommunallagens krav. Enligt ekonomistyrningsprinciperna tar budgeten sitt avstamp i 
befolkningsprognosen vilken presenteras i februari och mars. På övergripande nivå 
arbetas prognosen fram av ekonomienheten. Respektive nämnd ansvarar därefter för 
prognosen för de åldrar som är kopplade mot deras verksamheter, vilket framförallt berör 
BUN och SOC. 

Den av kommunfullmäktige antagna finanspolicyn pekar ut ansvarsfördelningen mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och ekonomichef. 

Kommunfullmäktige ansvarar för att: 

• finanspolicy inklusive mål för finansverksamheten 
• ramar för upplåning 
• beslut om utökad borgensram. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för att: 

• den av kommunfullmäktige beslutade finanspolicyn efterlevs 
• följa kommunens finansiella situation 
• vid behov föreslå kommunfullmäktige att ompröva finanspolicyn. 

Kommunens ekonomichef ansvarar för: 

• löpande likviditetshantering 
• utföra upplåning inom ramen 
• finansiell rapportering till kommunstyrelsen 
• företräder kommunen med biträde av kommunchefen gentemot banker och andra 

finansiella företag 
• att löpande följa de finansiella marknaderna 

• att vid behov besluta om att ingå borgen för kommunens helägda bolag upp till av 
kommunfullmäktige beslutad nivå. 

• initierar och utarbetar förslag till uppdatering av finanspolicyn. 

Samverkan 
Enligt intervjuer men framförallt också utifrån vad som framkommer i Översiktsplan 40 så 
ser kommunen ett behov av samverkan för att klara framtidens utmaningar. Både intern 
samverkan inom kommunen lyfts fram och externt då kommunen står inför utmaningar 
som exempelvis framkomlighet via vägar och kollektivtrafik och där motparten är stat 
eller region. Samverkan sker också via kommuner i Jönköpings län och då framförallt 
Jönköpings kommun. 

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har definierat vad god ekonomisk 
hushållning på kort och långt sikt innebär i Habo kommun. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till stor del säkerställt att förutsättningar finns för 
arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell planering och uppföljning. 

Vi baserar våra bedömningar på följande iakttagelser utifrån genomförd granskning: 

• Habo kommun har definierat målet för god ekonomisk hushållning i gällande 
ekonomistyrningsprinciper, vilket mäts via de fyra finansiella målen som fullmäktige 
beslutat om. Kommunstyrelsen har utöver detta inte på egen hand definierat vad 
god ekonomisk hushållning är på lång sikt. 

• De finansiella målen som är framtagna syftar till att rusta kommunen för att hantera 
investeringar och ökade kostnader över tid. De beslut som fattas av kommunen idag 
i form av investeringar har en påverkan på lång sikt, 30 – 50 år, i form av bland 
annat ökade avskrivningar, räntekostnader samt underhållskostnader. Även 
kostnader för nedskrivningar av de anläggningstillgångar som avvecklas kommer 
påverka resultaträkningen. 

Utifrån prognoser för budget ska kommunen investera 1 540 mnkr fram till 2028. När 
investeringarna aktiveras, dvs. tas i drift, kommer avskrivningarna att påverka 
kommunens resultat i form av ökade kostnader. Exempelvis blir den årliga 
snittkostnaden för dessa investeringar närmare 47 mnkr om de slås ut på 33 år och 
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Granskningsresultat 

närmare 31 mnkr om avskrivningstiden är 50 år. Rimligen kommer 
avskrivningskostnaden vara högre i början av en avskrivningstid då tillgångens 
värde är som högst. 

Utöver ökade avskrivningskostnader, vilket kommunen tagit höjd för i prognosen, 
ser vi även att låneskulden prognosticeras öka till 926 mnkr. Om vi antar att räntan 
går upp till 1 % så blir det en årlig räntekostnad på 9,26 mnkr. 

Om allt annat är lika och kommunens prognoser slår in innebär det att kommunen 
måste få ökade intäkter på närmare 50 mnkr, alternativ minska övriga kostnader 
med motsvarande belopp, för att bibehålla samma resultatnivå som krävs för att nå 
det önskade 4 % målet. Utöver detta tillkommer eventuella nedskrivningar som gör 
en direkt påverkan på resultatet, samt även ett troligt ökat behov av underhåll då 
kommunen får en större anläggningsmassa. 

Vi är medvetna om att detta är en prognos och att framtiden är osäker, men vi vill 
belysa de kraftiga investeringarnas påverkan på kommunens resultat över tid. Om 
intäkterna inte ökar som planerat eller om befolkningsökningen stannar av efter att 
investeringar gjorts kommer det ha stor inverkan på kommunens utrymme för övriga 
prioriteringar. Kostnaderna för avskrivningar och lån står kvar och måste betalas, 
vilket kommer påverka politikens utrymme att satsa i verksamheten. 

Vår bedömning är att detta gör det relevant att konkretisera hur kommunstyrelsen 
tänker sig upprätthålla god ekonomisk hushållning över en längre period än 
nuvarande mandatperioden och ställa det i relation till kommande 
investeringsbehov. 

• Det finns inom kommunen en organisation som arbetar med att skapa underlag för 
politiken att fatta beslut på. Reglementet pekar ut kommunstyrelsens ansvar att följa 
utvecklingen och mellan nämnder och förvaltningar samverkas det för att få fram de 
prognoser och underlag som krävs inför beslut. 

• Kommunen är i dagsläget aktiva i arbetet med extern samverkan med ett antal olika 
aktörer. Det arbetas med att påverka dessa och skapa förutsättningar för 
kommunen även inom de områden som inte ligger inom kommunens 
ansvarsområde. 

I vilken utsträckning beaktar kommunstyrelsen… 

Behovet av arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell planering? Vilka 
långtidsprognoser och planer finns över kommunens ekonomi? 

Vi har till granskningen tagit emot underlag som presenterats av ekonomichef inför 
kommunstyrelsens budgetarbete för budget 2022–2024. Av underlaget framgår bland 
annat att kommunstyrelsen tagit del av en långtidsprognos fram till 2028 (se bilaga 1). 

I långtidsprognosen lyfts det fram prognoser för bland annat: 
- befolkningsprognos 
- resultat 
- skatter och bidragsintäkter 
- avskrivningar 
- lånebehov och långfristig låneskuld. 

Befolkningsprognos 
I dagsläget hanteras befolkningsprognosen på övergripande nivå av ekonomichefen. 
Kommunen har prognoser för ett samlat kommuninvånarantal men även fördelat per 
ålderskategori, vilket ska skapa förutsättningar för kommunen att veta vilka investeringar 
som behöver genomföras till följd av ökat invånarantal. Av underlag framgår att 
befolkningsprognos delvis bygger på uppgifter från tekniska kontorets byggprognoser. 

Den senaste befolkningsprognosen som presenterades för kommunstyrelsen inför 
budget 2022 visar på en genomsnittlig ökning med 423 personer fram till och med 2028. 
Kommunen beräknas växa med närmare 3 000 personer dessa år. Uppfattningen är att 
prognosen kommer stämma då det vid intervju uppges att kommunen i stort sett vet att 
det kommer byggas bostäder för detta antal de kommande åren. Det framgår dock att 
det historiskt varit problematiskt att pricka prognoser rätt. 

Enligt beräkningar kommunen arbetar med växer kommunen procentuellt sett framförallt 
inom åldersspannen 0–19 och 80+. Kommunen ser därför att effekten blir att det 
procentuellt kommer vara färre personer som försörjer fler de kommande åren. 

Skatter och bidragsintäkter 
Under perioden beräknas skatter och bidragsintäkter öka, vilket är naturligt med en 
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Granskningsresultat 

ökande befolkning. Enligt långtidsprognosen blir utfallet mer sett i kronor per invånare 
och det ökar från cirka 62 350 kr/inv. 2021 till cirka 74 530 kr/inv. 2028. 

Investeringsprognos, låneskuld och avskrivningar 
Prognosen visar på stora investeringsbehov de kommande åren. Under de kommande 7 
åren beräknas kommunen enligt prognosen investera 1 540 mnkr. Under förutsättning att 
resultatnivån från och med 2025 är 3 %, så beräknas den långfristiga låneskulden öka 
från 275 mnkr till 926 mnkr. Ökade investeringar innebär även ökade kostnader för 
avskrivningar vilket redogörs för i långtidsprognosen. 

Kommande investeringsbehov beskrivs som en puckel att ta sig över då kommunen har 
ett stort behov de kommande åren. Bedömningen är dock att när investeringarna är 
färdigställda kommer investeringstrycket att gå ner och förhoppningen är att kommunen 
ska kunna amortera på sin låneskuld. 

Utifrån det underlag vi tagit del av framgår att den prognos som finns presenteras direkt 
till kommunstyrelsen. Vi har inte tagit del av kallelser eller andra underlag som visar att 
kommunstyrelsen, eller fullmäktige, inför budgetdiskussioner tar del av dessa underlag 
innan möten eller underlag som visar på alternativa prognoser. Under våra genomförda 
intervjuer framkommer att det vid budgetdiskussioner finns ytterligare underlag som 
ligger till grund för beslut. Dessa har vi till granskningen inte tagit del av och kan därför 
inte bedöma. 

Planer över kommunens utveckling 
Av underlag vi tagit del av och via information i genomförda intervjuer framgår att det 
finns ett antal dokument som direkt eller indirekt syftar till att beskriva hur Habo ska 
arbeta långsiktigt för att nå sina mål om att växa hållbart. 

Översiktsplan 2040 (antagen 2020-03-26) 
Av framtagen översiktsplan framgår att den behandlar framtida utvecklingen av Habo 
kommun och är en beredskap för den långsiktiga utvecklingen. 

Här beskrivs att den övergripande visionen för kommunen är ”Den hållbara kommunen 
för hela livet” och det redovisas övergripande mål, strategier och riktlinjer för att ge 
uttryck för kommunens ambitioner när det gäller den framtida utvecklingen och vägen dit. 

I översiktsplanen räknar man med en befolkningsökning på mellan 6300–8400 invånare 
till planens tidshorisont år 2040. Detta innebär en ökning med 300–400 personer per år. 

Vid intervjuer tillskrivs översiktsplanen en viktig roll för kommunens arbete framåt och 
ses som en vägvisare över riktningen kommunen ska ta framöver och hur de ska växa 
befolkningsmässigt. 

Markstrategi 
Strategin är beslutad av kommunstyrelsen 2021-09-15. Syftet med markstrategin är att 
tydliggöra förutsättningarna för markförvärv och att ta fram strategier som ska gälla för 
att långsiktigt säkerställa mark för samhällets utveckling. 

Strategin beskriver behovet på kort och lång sikt och att kommunens markreserv ska 
behandlas som en resurs ur ett långsiktigt perspektiv. Riktningen är att kommunen 
behöver mer mark för framtida byten och skapa rådighet över fler markområden. 

I strategin refereras till översiktsplanen där det framgår att 146 hektar mark utpekats som 
strategiskt viktiga utbyggnadsområden för bostäder. 4 av dessa hektar äger kommunen 
själv. När det gäller verksamhetsytor är 57 hektar utpekade för detta ändamål, varav 14 
hektar ägs av kommunen. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 
Riktlinjer för bostadsförsörjning Habo kommun 2021–2024 har tagits fram av plan- och 
exploateringsenheten på uppdrag av kommunstyrelsen. Riktlinjerna för 
bostadsförsörjningen ska visa kommunens ambition om utveckling och 
bostadsbyggandets omfattning. Utgångspunkten för planeringen är Habo kommuns 
Översiktsplan 2040. 

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ta höjd för en stor efterfrågan, både från 
kommunens invånare och från intresserade som vill flytta till kommunen. Programmet 
har tagits fram utifrån områden i kommunen där detaljplan redan är upprättad och 
områden där planarbete pågår. Det framgår av riktlinjerna att detaljplaner finns eller är 
pågående som medger bostadsbyggnation för cirka 1 100 nya bostäder. 

Finanspolicy – (antagen 31 mars 2016, reviderad 28 januari 2021) 
Av policyn framgår att syftet med framtagandet är att 
- ange mål för kommunens finansverksamhet 
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Granskningsresultat 

- ange hur ansvaret för finansverksamheten är fördelad 
- identifiera vilka finansiella risker kommunen är exponerad för och hur riskerna ska 
hanteras. 

Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs av kommunen och berör i viss mån 
även bolagen. 

De övergripande målen för finansverksamheten är: 

• att säkerställa att kommunen har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten på 
kort och lång sikt, 

• att inom ramen för denna policy minimera de finansiella riskerna och samtidigt 
uppnå bästa möjliga finansiella netto 

• att finanshanteringen hanteras med beaktande av god intern kontroll. 

Demografiska förändringar, skatteintäkter, pensionskostnader samt 
finansieringsrisk och koncernrisk i arbetet med långsiktig ekonomisk och 
finansiell planering? Finns det en samfälld planering, strategi och uppföljning? 

Vi har sedan tidigare beskrivit den långsiktiga prognos fram till 2028 som kommunen 
arbetar utifrån i budgetprocessen inför budget 2022. Som bas i kommunens prognoser 
ligger den förväntade befolkningsökningen. När befolkningsprognosen presenteras är 
den sammankopplad med ökade skatteintäkter, men även ökade investeringsbehov. 

Under intervjuerna lyfts problemet att kommunen själv inte äger marken vilket gör att det 
främst är externa aktörer och platsens nuvarande attraktivitet som styr byggandet och 
därmed också befolkningsökningen. Kommunen har via att inte släppa sina egna tomter 
försökt bromsa tillväxten något för att ökningen ska kunna hanteras på en bra nivå. 
Avsaknaden av egen mark är anledningen till att kommunstyrelsen tagit fram en egen 
markstrategi så kommunen får bättre möjlighet till rådighet över marken inom 
kommunens gränser. 

Vikten att basera den långsiktiga ekonomiska och finansiella planeringen på väl 
underbyggda ekonomiska analyser och bedömningar, inklusive känslighets- eller 
riskanalys? 

Enligt underlag vi tagit del av informeras kommunstyrelsen om en känslighetsanalys i 
samband med budgetpresentation inför 2022 års budget. Analysen utgår från 
förändringar i räntenivån och dess påverkan på kostnaderna utifrån låneskuldens storlek. 

Analysen visar på förändringar upp till en ränteökning på 5 %. 

Räntenivå (%) 0,23 0,5 1,00 2,00 5,00 

Låneskuld 275 
(mnkr) 

632 500 1 375 000 2 750 000 5 500 000 13 750 
000 

Låneskuld 550 
(mnkr) 

1 265 000 2 750 000 5 500 000 11 000 
000 

27 500 
000 

(Utifrån interna underlag inför budget 2022) 

Av budgetdokument 2022–2024 lyfts det fram att om inte kommunens invånarantal ökar i 
den takt som beräknat så kommer kommunens intäkter att sjunka kraftigt. Det finns även 
här nämnt en kort känslighetsanalys och det informeras kort om hur stor 
kostnadspåverkan 1 % löneökning innebär för kommunen (5,2 mnkr) och även hur stora 
intäkter kommunen får vid förändring av utdebitering med en krona (28,8 mnkr). 

Vid intervjuer framgår att kommunen inte arbetar med specifika stresscenarion för att 
testa hållbarheten i kommunens prognoser. Bedömningen är också att det är svårt att 
arbeta med längre framtidsprognoser än runt 5 år då framtiden är osäker. De intervjuade 
menar därför att besluten bör fattas i närtid till när de ska ske. Om befolkningsprognosen 
inte slår in som beräknat, innebär det samtidigt att kommunen inte behöver investera i 
exempelvis i skolor och vägar i den takt som annars krävs. Det gör att kommunen inte 
riskerar att få ökade kostnader, vilket tar ut de missade skatteintäkterna. 

Tidigare nämnd finanspolicy lyfter fram vilka risker som ska beaktas vid upplåning och 
fyra olika risker har identifierats: 

• ränterisk 
• finansieringsrisk 
• valutarisk 
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Granskningsresultat 

• motpartrisk. 

Policyn beskriver där hur varje av dessa risker ska hanteras när kommunen ska låna 
medel. Bland annat ska lånens förfallotider spridas över tid för att minska ränterisker och 
att beroendet av en finansieringskälla inte får vara för stor. 

I budgetdokumentet för 2021 och 2022 redovisas en prognos för intäkter för 2021 och 
2024 som baseras på SKR:s prognoser. Intäkterna baseras på antalet invånare den 1 
november året innan budgetåret. 
Utifrån budgetdokumentet för 2021 respektive 2022 kan vi konstatera att det sker 
förändringar i prognosen mellan åren. Framförallt sker denna i kostnadsutjämningen 
vilket vi visar på i tabell 2 nedan: 

(Källa: Kommunens beslutade budgetdokument 2021 och 2022) 

Tabellen visar den beräknade kostnadsutjämningen kommunen beräknades få per 
invånare enligt prognosen när budgeten för kommande åren beslutades. 
Vi kan konstatera att när budget 2021 antogs var prognosen att Habo skulle få en intäkt 
på 73,6 mnkr i kostnadsutjämning under 2023. När beslut om budget 2022 beslutades 
har den summan för samma år justerats av SKR till 49,7 mnkr. 

Vi ser samtidigt av underlagen att skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 
närmare 24,8 mnkr lägre till 2023 enligt budget 2022 än den prognos som fanns inför 
budget 2021. Det innebär en minskning på 5,2 % jämfört med vad som presenterades 
inför budget 2021. Framförallt är det generella statsbidrag som beräknas bli lägre mellan 
årens prognoser. 

Långsiktig investeringsplanering som tydligt visar såväl kommande 
investeringsbehov som finansieringsplan, självfinansieringsgraden, 
belåningsgrad och påverkan på kommunens totala ekonomi? 

De kommande årens investeringar är beslutade av fullmäktige, men i dagsläget finns 
ingen lokalförsörjningsplan i kommunen som tar sikte längre fram än budgetåren. 

14

Kommunstyrelsen har därför 10 mars 2021 fattat beslut att en lokalförsörjningsplan för 
tidsperioden 2022–2030 ska tas fram. Enligt beslutet ska en översyn av planen göras 
årligen i samband med budgetarbetet. Kommunstyrelsen beslutar samtidigt att tillsätta 
en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott, teknisk chef, fastighetschef, 
samt kommundirektör. 

I beslutet tar kommunstyrelsen ut riktning för planen och det framgår att den bör 
innefatta en övergripande ambition att lokalförsörjningen av kommunens service är i 
balans över tid. Beslutet lyfter även att investeringar i lokaler binder kapital och påverkar 
det ekonomiska utrymmet under lång tid för kommunens olika nämnder. Underhåll av 
lokaler framhålls för att nå maximal livslängd för en effektiv driftsekonomi. 

Vid intervjuer framkommer att det i dagsläget finns en underhållsplan i kommunen som 
underhålls av tekniska kontoret och är aktuell och uppdaterad. Från tjänstemännen 
framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott månatligen förhör sig om skicket på de 
kommunala fastigheterna. Uppfattningen är att Habo kommun har ett gott skick på 
lokalerna i dagsläget. 

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till stor del beaktat behovet av arbete med 
långsiktig ekonomisk och finansiell planering. Vår bedömning är att kommunstyrelsen till 
stor del beaktat demografiska förändringar, skatteintäkter, pensionskostnader samt 
finansieringsrisk och koncernrisk i arbetet med långsiktig ekonomisk och finansiell 
planering. 

• Det finns i dagsläget en översiktsplan som tar sikte på hur Habo ska växa fram till 
2040. Utöver detta finns planer framtagna för markstrategi och bostadsförsörjning 
som ska skapa förutsättningar att växa. 

• De formellt beslutade finansiella prognoser vi tagit del är budgetdokumentet som tar 
sikte på de kommande tre åren. Utöver det finns en prognos framtagen av 
kommunledningsförvaltningen till 2028 som presenterats för kommunstyrelsen. 

• Kommunen arbetar i dagsläget med en befolkningsprognos som baserar sig på 
SKR:s, SCB:s och kommunens egna byggprognoser. De prognosticerade 
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Granskningsresultat 

demografiska förändringen ligger till grund för de förväntade skatteintäkterna som 
framgår av budgetdokumentet. 

• Kommunen har även en framtagen finanspolicy där ansvar och metoder för att 
sprida finansieringsriskerna framgår. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del beaktat vikten att basera den 
långsiktiga ekonomiska och finansiella planeringen på väl underbyggda ekonomiska 
analyser och bedömningar, inklusive känslighets- eller riskanalys. 

• Underlagen vi tagit del av visar på en risk- och känslighetsanalys till viss del görs 
utifrån förändringar i räntenivån. Det finns även viss riskmedvetenhet beskriven i 
kommunens budgetdokument. 

Vår bedömning är dock att kommunen kan utveckla känslighets- och riskanalysen. 
Att prognoser förändras är en naturlig del då kommunen inte är fri från 
omvärldspåverkan, vilket exempelvis förändringarna mellan budget 2021 och 2022 i 
prognos för kostnadsutjämningen är exempel på. Ännu ett exempel är om räntan 
ökar med bara 1 % påverkas kommunens resultat märkbart vilket kan leda till att de 
ekonomiska målen inte uppfylls och att kommunen får svårare att klara av 
kommande investeringsbehov. 

• Utifrån intervjuer framkommer också uppfattningen att finansieringen framöver 
kommer lösa sig via befolkningsökning. I de fall ökningen inte sker som prognosen 
förutspår minskar kommunens investeringsbehov och därmed minskar även 
kommande kostnader. Då framförallt investeringar och beslut om dessa innebär 
långa ledtider finns risk att beslut fattas om investeringar och påbörjas innan 
förändring i befolkningsprognosen sker. Det innebär att kommunen kan stå med 
kostnader för investeringarna, men även långsiktiga kostnader för avskrivningar och 
underhåll, utan att få den beräknade kompensationen för detta i form av ökade 
skatteintäkter. 

Vår uppfattning är att det visar på behovet av att arbeta med känslighets- och 
riskanalyser och alternativa stresscenarion i sina långsiktiga planeringar. Analysen 
bör också ställas i relation till kommunens resultat och hur de finansiella målen ska 
uppnås om intäktsprognosen inte slår in, detta då ökade kostnader utifrån vårt 

resonemang tidigare i granskningen troligen påverkar kommunens resultat 
framöver. 

• I vår granskning har vi tagit del av underlag som ligger till grund för långsiktiga 
prognoser men framförallt för budgeten och ramarna de kommande två åren. Under 
granskningen har vi haft svårt att följa vilka underlag som kommer kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige till del inför beslut. Vår uppfattning är att det är svårt att följa 
om det finns övriga underlag som ligger till grund för besluten och om det finns 
ytterligare scenarion framtagna än de prognoser som finns i det slutliga 
budgetdokumentet. Vår bedömning är att det påverkar möjlighet till transparens över 
hur kommunstyrelsen och fullmäktige fattar sina beslut och vår uppmaning till 
kommunstyrelsen är att det kan finnas behov av att tydliggöra detta. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del beaktat långsiktig 
investeringsplanering som tydligt visar såväl kommande investeringsbehov som 
finansieringsplan, självfinansieringsgraden, belåningsgrad och påverkan på kommunens 
totala ekonomi. 

• Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att arbeta fram en lokalförsörjningsplan 
som tar sikte på 2030. Att följa investeringarna och deras underhåll samt 
ekonomiska effekt under investeringens livslängd blir ännu viktigare i en 
tillväxtkommun. Kommunen behöver tillväxt men för tillväxt krävs investeringar vilket 
påverkar kommunens ekonomi för lång tid framöver i form av kapitaltjänstkostnader, 
avskrivningar och underhåll, vilket kommunstyrelsen ringat in i beslutet till 
lokalförsörjningsplanen. Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att efter 
implementeringen aktivt följa upp att den får önskad effekt. 

I vilken utsträckning kommunstyrelsen… 
Följer upp följsamhet och efterlevnad av den långsiktiga ekonomiska och 
finansiella planen. 

Som vår granskning visar finns det ingen uttalad långsiktig ekonomisk och finansiell plan 
och därmed följer inte kommunstyrelsen upp någon sådan. Vi har dock tagit del av 
kortsiktigt finansiella mål som är tänkt att påverka på längre sikt och dessa följs upp av 
kommunstyrelsen i delår- och årsredovisning. Enligt kommunstyrelsen diskuteras dock 
frågor som rör kommunens utveckling och därmed ekonomiska utveckling löpande. 
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Granskningsresultat 

Uppföljning av investeringar 
Utifrån protokoll 14 april framgår att kommunstyrelsen tagit del av en slutredovisning av 
investeringsprojekt som avslutats från tekniska förvaltningen. De projekt som redovisas 
är de vars totala budget överstiger 3 mnkr eller där den totala investeringsavgiften 
överstiger 3 mnkr. Under 2020 rör detta sig om 3 olika projekt. 
Av riktlinjer för redovisning av kommunal markexploatering framgår också att varje 
projekt ska slutrapporteras till kommunstyrelsen. 

Risker enligt årsredovisning 2020 
I samband med förvaltningsberättelsen lyfts ett antal risker fram som direkt eller indirekt 
är kopplade till kommunens långsiktiga ekonomiska utveckling. Riskerna beskrivs i 
korthet med tillhörande åtgärder för att minimera risken: 

16

Bedömning 

Då det i dagsläget saknas en långsiktig ekonomisk och finansiell plan går det inte 
bedöma om och hur kommunstyrelsen följer upp detta. Vi noterar dock att: 

• Utifrån granskningen har vi visat på att det finns fyra finansiella mål framtagna 
kopplat till god ekonomisk hushållning. Dessa följs av kommunstyrelsen upp i 
samband med delår och årsredovisning. 

Vi kan även se att kommunstyrelsen följer upp investeringar och tar del av 
slutredovisningar i form av kostnader. Vi har tidigare i granskningen belyst vikten av 
investeringarnas påverkan på den långsiktiga ekonomin för en kommun och vi 
bedömer därför det bra att kommunstyrelsen följer upp dessa på ett tydligt sätt. 

Bedömningen är därför att kommunstyrelsen följer de mål som fullmäktige satt upp 
och investeringarnas kostnader som enligt vårt resonemang ovan får en viktig roll i 
kommunens ekonomi framöver. 

• 

Under de senaste åren har de finansiella målen uppnåtts och agerande mot 
avvikelser har därför inte behövt genomföras. 

Vi noterar att det i årsredovisning 2020 lyfts fram olika risker som kan påverka 
kommunens finansieringsmöjligheter. Det beskrivs också hur dessa risker hanteras. 
Vad som inte framgår är dock hur hanteringen följs upp och i de fall det finns en 
avvikelse beskrivs inte konkreta åtgärder för att målen kopplat till risken ska ligga 
inom en acceptabel nivå. Vi uppmanar därför kommunstyrelsen att se över om detta 
bör läggas till inför kommande år. 

12 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Prognos presenterad för kommunstyrelsen i oktober 2021. 
2021 2022 2023 2024 2 

Befolkning per 31/12 12 855 13 404 13 964 14 348 14 
Skatter och bidragsintäkter 801 566 844 873 903 613 960 254 1 003 
Resultat (prognos, budget, simulering)* 42 500 33 100 17 800 36 000 30 
Avskrivningar 46 800 51 900 63 400 71 600 73 
Investeringsutrymme 89 300 85 000 81 200 107 600 103 
Investeringsprognos** 150 000 290 000 150 000 130 000 80 
Förändring av nettoskuld - 60 700 - 205 000 - 68 800 - 22 400 23 
Lånebehov - 185 000 70 000 25 000 - 25 
Långfristig låneskuld 275 000 460 000 530 000 555 000 530 

* Fr o m år 2025 har resultatnivån satts ti l l  tre procent 
** År 2026 skola på Stormagärdet 200 mnkr, år 2028 reningsverk 125-300 mnkr. För år 2022 beräknas 80 pro 
investeringsbudgeten och årets investeringsbudget förbrukas. År 2026 och 2028 förbrukas allt avseende skol 
För övriga år har antagits att 60 procent av investeringsbudgeten förbrukas. 

13 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-04-13 

§ 46 Reviderat delprogram Brandsäkerhet och 
operativa insatser - antagande 
Diarienummer KS22/95 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

- att delprogrammen Operativa insatser och Brandsäkerhet antaget av 
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 100 upphör att gälla, 
- att reviderat delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser antas, samt 
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för 
uppföljning samt vid behov göra mindre förändringar i delprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om ändring i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Förändringarna i lagen innebär bl.a. att kraven på kommunernas 
handlingsprogram förtydligas för att stärka styrningen. Syftet är även att 
handlingsprogrammen ska bli mer konkreta, hålla högre kvalitet och bli 
mer jämförbara mellan olika kommuner. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har beslutat om föreskrift som reglerar innehåll och 
struktur i handlingsprogrammen. 

Med anledning av detta har räddningstjänsten reviderat tidigare program 
för att anpassa det efter den nya föreskriften från MSB. Revideringen 
innebär ingen förändrad ambition eller förmåga jämfört med tidigare 
program. 

Tidigare delprogram Brandsäkerhet och Operativa insatser har beslutats 
av kommunfullmäktige och dessa två delprogram är nu sammanlagda till 
ett delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser. 

Programmet föreslås gälla för åren 2022-2026 men kan behöva revideras 
tidigare på grund av ändrad riskbild, förmåga, verksamhet, eller andra 
förutsättningar som förändras. 

Brandsäkerhet och operativa insatser utgör ett delprogram till Program för 
trygghet och säkerhet. 

Samråd med berörda myndigheter och kommuner har genomförts och 
framgår i delprogrammets bilaga B. 

Justeras Expedierats 

BEN057
Textruta
Ärende 4 + webb
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-04-13 

§ 50 Informationshanteringsplan, inklusive
gallringsplan, för överförmyndaren 
Diarienummer KS22/53 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
informationshanteringsplan, inklusive gallringsplan, för överförmyndaren. 

Beskrivning av ärendet 
Både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ställer krav på 
arkivvård, ordning och sökbarhet i myndighetens arkiv. 

En informationshanteringsplan ger varje myndighet (nämnd) inom 
kommunen nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna 
handlingar, underlättar arkivfunktionens arbete och förbättrar allmänhetens 
möjligheter att söka och ta del av information. 

Informationshanteringsplanen är ett hjälpmedel för anställda och 
förtroendevalda inom Habo kommun i hur de ska hantera information som 
upprättas eller inkommer till myndigheten. Men den är också en allmän 
handling som ger kommunens invånare möjlighet att få insyn i vilka 
handlingstyper som kan förekomma inom kommunen. 

I planen ska det anges hur information registreras, förvaras och om 
informationen ska bevaras eller gallras och i sådana fall efter hur lång tid. 
För överförmyndarens del är det kommunfullmäktige som beslutar om 
vilken information som ska bevaras för all framtid och vilken information 
som ska gallras, det vill säga förstöras. 

Informationshanteringsplanen ska ses över en gång per år och vid behov av 
revidering tas upp till beslut hos kommunfullmäktige. 

Justeras Expedierats 

BEN057
Textruta
Ärende 5
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Informationshanteringsplan 
med gallringsplan 

Överförmyndaren 

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 
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Inledning 

I arkivlagen anges det att myndigheternas arkiv är en del av det 
nationella kulturarvet. Det är därför viktigt att kommunen arbetar för 
att arkiven vårdas, hålls ordnade och bevaras så att de lagkrav som 
finns uppfylls. Som komplement till arkivlagen reglerar även Habo 
kommuns arkivreglemente hur arkiven ska hanteras. Hos respektive 
nämnd inom kommunen ska det finnas en arkivansvarig samt 
arkivredogörare som ansvarar för arkivvård och informationshantering. 

Varje nämnd ska ha en informationshanteringsplan. 
Informationshanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för anställda i 
hur de ska hantera information som upprättas eller inkommer till 
myndigheten. Planen är också en allmän handling som ger kommunens 
invånare möjlighet till insyn i vilka handlingstyper som kan förekomma 
och hur dessa hanteras. 

Informationshanteringsplanen redovisar ett nuläge. Det är endast 
aktuella handlingstyper och gallringsfrister som redovisas. 

Informationshanteringsplanen ska uppdateras när förändringar sker i 
organisationen, vid byte av verksamhetssystem eller då handlingstyper 
tillkommer, försvinner eller byter namn. Beslut om nya gallringsfrister 
ska alltid tas av respektive nämnd. För överförmyndarens del är det 
kommunfullmäktige som beslutar om gallringsfrister. 

Begrepp 

Handlingstyp 
I 2 kap. § 3 tryckfrihetsförordningen står det att ”med handling avses 
en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med 
tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat 
sätt”. En handling kan till exempel vara ett mejl, pappersdokument, 
kartor, datafiler, fotografier eller ljudinspelningar. 

Sorteringsordning/lagringsplats 
Hur information sorteras är också en viktig del i en 
informationshanteringsplan. Genom att följa samma riktlinjer kring hur 
en viss information ska sorteras så är det lättare att senare eftersöka 
den information som önskas. 

Lagringsplats avser var informationen förvaras inom kommunen. Till 
exempel verksamhetssystem, närarkiv, gemensamma filytor, 
personalakter eller pärm. 

Bevara/gallra 
Bevara innebär att informationen bevaras för all framtid antingen 
digitalt i e-arkiv eller fysiskt i centralarkivet. 

Gallra innebär att informationen förstörs och inte finns kvar varken i 
pappersform eller digitalt. Om en handling har en gallringsfrist på fem 
år innebär det att handlingen får gallras fem kalenderår efter att den 
upprättats/inkommit. En handling som upprättats/inkommit år 2015 
får alltså gallras tidigast 1 januari 2021. 
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Informationshanteringsplan 
med gallringsplan 

Nämnd: Överförmyndaren Fastställd XXXX-XX-XX § X 

Handlingstyp Sorteringsordning Bevaras/Gallras Lagringsplats Kommentar 
Här beskrivs hur Här beskrivs om handlingstypen ska bevaras Här beskrivs var handlingstypen Eventuell ytterligare information, t ex sekretess. 
handlingstypen hålls och när den ska levereras till centralarkiv eller finns förvarad. 
ordnad. om handlingstypen ska gallras och vilken 

gallringsfrist som gäller i så fall. 

Tillsynsprotokoll från länsstyrelsen Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 Registreras både i ÖF- och KS-serien. 
Förvaltarfrihetsbevis Skickas till den det gäller. E-tjänst via 

överförmyndarenheten i Jönköping. 
Avtal Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 T ex avtal med förvaltartjänst. Kopia skickas till

Överförmyndarenheten, Jönköping. 
Informationshanteringsplan Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 
Arkivbeskrivning Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 
Arkivtillsyn (protokoll) Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 
Register enligt 9 § förmynderskapsförordningen Personnummer Bevaras, se även kommentar. Wärna Med undantag av de handlingar som enligt samma 

förordning  16 § ska gallras två år efter att 
redovisningshandlingarna ska ha återlämnats: 
1.6 Anledningen till att den enskilde inte har 
kunnat yttra sig personligen i ärendet. 
2.7 Anledningen till att ställföreträdare entledigats. 
3.1 Uppgifter som lämnats enligt 16 kap 10 § 
föräldrabalken (uppgifter för överförmyndarens 
tillsynsverksamhet, från socialnämnd och andra 
myndigheter, bank, kreditmarknadsföretag, 
fondbolag etc). 

Hantera och utöva tillsyn över ställföreträdare 
Intresseanmälan Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren 
Utdrag från belastningsregister Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren 
Kreditupplysning Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren 
Aktiva uppdrag Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren 

(ställföreträdare) 



 

 

 

  

 

 

 

Avtal aktivt uppdrag Kronologisk Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren Avtal gällande specifik ställföreträdare från 
förvaltartjänst. 

Initiering av godmanskap och förvaltarskap 
Anmälan om behov av ställföreträdarskap Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Ansökan till tingsrätten Personnnumer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Föreläggande/underrättelse från tingsrätten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Yttrande till tingsrätten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Tingsrättens beslut (protokollsutdrag eller Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
motsvarande) 
Läkarintyg Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Skrivelse, komplettering Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Remisser och remissvar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Social utredning Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Åtagandeblankett Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Samtliga handlingar ovan i ärenden där Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
ställföreträdarskap inte ansökts 
Beslut att inte ansöka om ställföreträdarskap Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 

24

Initiering av förmynderskap 
Förteckningar över egendom Personnummer Lämnas till huvudman eller dödsbo efter Personakt Kopia åter till ställföreträdare efter granskning 

att ärendet avslutats. enligt 3 § förmynderskapsförordningen. 

Gåvobrev, bouppteckningar, testamenten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Brev rörande arvsavståenden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Anmälningar från försäkringsbolag Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Ansökningar med bilagor från förmyndare rörande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
förvärv av fast egendom 
Samtliga handlingar ovan i ärenden som inte Personnummer Gallras, 3 år efter avslut Personakt 
föranleder åtgärder 
Beslut om avslut av överförmyndarkontroll Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 

Särskild överförmyndarkontroll 
Gåvobrev Personnummer 
Testamenten Personnummer 
Förmånstagarförordnanden Personnummer 

Gallras 3 år efter avslut 
Gallras 3 år efter avslut 
Gallras 3 år efter avslut 

Personakt 
Personakt 
Personakt 

Anmälningar om att barns egendom inte står under Personnummer 
betryggande förvaltning 

Gallras 3 år efter avslut Personakt Från socialtjänsten, konkursdomare 
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Anmälningar om att barns egendom inte står under Personnummer Gallras när huvudmannen blivit myndig. Personakt Vilande aktbildning. 
betryggande förvaltning i ärenden som inte 
föranleder åtgärder 

Utredning och kontroll vid förmynderskap 
Beslut om skärpta föreskrifter Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Beslut om fri förfoganderätt för bankmedel Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Underlag till utredningar Personnummer Gallras, 3 år efter avslut Personakt 
Utredningshandlingar när överförmyndaren beslutar Personnummer Gallras, 3 år efter avslut Personakt Handlingar i ärenden som initierats efter misstanke 
lämna ärendet utan åtgärd om att barns egendom inte står under betryggande 

förvaltning gallras däremot inte förrän 
huvudmannen blivit myndig. 

Kontroll av förteckning i samband med ärendets initiering 
Förteckning över egendom Personnummer Till huvudman eller dödsbo efter Personakt Kopia åter till ställföreträdare efter granskning 

ärendet avslutats. enligt 3 § förmynderskapsförordningen. 

Verifikationer till förteckningar, t ex saldobesked, Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt 
depåförteckningar, inkomstuppgifter. 

Övriga underlag, t ex lagfartsbevis, uppgifter från Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Kronofogden, kopior av reverser 
Bevis om spärr av tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Anmaningar om förteckningar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid vitesprocess 
Förelägganden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid vitesprocess 
Ansökningar till tingsrätten om utdömande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid  vitesprocess 
Tingsrättens beslut Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid vitesprocess 

Förvaltning 
Granskning av årsräkning 
Årsräkningar, sluträkningar Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt Vid avslut av ärende, åter till huvudman eller den 

som är behörig att ta emot handlingarna. Vid 
vitesprocess, se ovan: kontroll av förteckning. 

Verifikationer Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt 

Granskningspromemorior 
Yttranden 
Beslut om anmärkningar 

Personnummer 
Personnummer 
Personnummer 

Gallras 3 år efter avslut 
Gallras 3 år efter avslut 
Gallras 3 år efter avslut 

Personakt 
Personakt 
Personakt 
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Redogörelser rörande huvudman Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Löpande tjänsteanteckningar i ärendet Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 

Kontroll av dödsbo 
Arvsskiften Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Bodelningar Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Överförmyndares beslut om godkännande av Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
bodelnings/skifte/avtal 
Redogörelse för hinder mot skifte Personnummer Handlingar skickas till huvudman eller Personakt 

representant för dödsbo efter att ärendet 
avslutats. 

Beslut om ny tid för ingivande av handlingar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Framställningar till tingsrätten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Anmälningar om utbetalning från dödsbo Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 

Granskning av årsuppgift 
Årsuppgifter från ställföreträdare 

Verifikationer 

Personnummer 

Personnummer 

Till huvudmannen efter att ärendet Personakt 
avslutats. 
Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt 

Vid vitesprocess, se ovan: kontroll av förteckning. 

Beslut om befrielse från, eller förenklad form för, 
årsräkning/årsuppgift 
Promemorior 
Bevis om spärr av tillgångar 

Personnummer 

Personnummer 
Personnummer 

Bevaras, levereras 3 år 

Gallras 3 år efter avslut 
Gallras 3 år efter avslut 

Personakt 

Personakt 
Personakt 

Förvaltningsärenden 
Överförmyndarens beslut Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Släktförteckning Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Ansökningar med bilagor Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Utredningsmaterial t ex remisser, yttranden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Delgivningskvitton/mottagningsbevis Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Handlingar som verifierar åtgärder enligt Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
överförmyndarens beslut 

Överförmyndarens övriga tillsyn 
Beslut entledigande av ställföreträdare Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Redogörelse för uppdragen, med tillhörande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
handlingar 



 

 
 

 

 

 

God man/förvaltares uppfattning rörande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
uppdragets omfattning 
Yttranden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Promemorior Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
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Beslut om arvode 
Arvodesbeslut Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Arvodesunderlag Personnummer Gallras 3 år efter avslut, se även Personakt Gallras 7 år efter avslut, om utbetalning skett 

kommentar. genom kommunens lönesystem, utgör 
räkenskapsinformation. 

Korrespondens Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 

Ärendets avslutande 
Beslut om upphörande av särskild Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
överförmyndarkontroll 
Följebrev Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Delgivningskvitto/mottagningsbevis Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Bevis om ärendets överlämnande till annan Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
överförmyndare 

God man för ensamkommande barn 
Register över godmanskap Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Beslut om god man Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Beslut om byte eller upphörande av god man Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Registerutdrag rörande förordnande eller Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
entledigande 
Anteckningar om överlämnade ärenden till annan Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
kommun 
Underrättelser från Migrationsverket om Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
uppehållstillstånd 
Besked om barn som avvikit Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
Sammanställningar av innehåll i personakt Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt 
(dagboksblad) 
Ansökningar om god man från Migrationsverket Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Samtycken/åtaganden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Anmodan om förteckningar över tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Förteckningar över tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Skrivelser från Migrationsverket Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Om bland annat uppehållstillstånd, uppskriven 

ålder, avslag på asylansökningar. 
Underrättelser till socialtjänsten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Om uppehållstillstånd. 



Skrivelser, korrespondens Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Med innehåll av ringa betydelse. 
Redovisningsbefrielser Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Yrkanden om arvode Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
Begäran om entledigande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-04-13 

§ 51 Årsredovisning 2021 kommunalförbundet
Mediacenter Jönköpings län 
Diarienummer KS22/76 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Mediacenter avseende år 2021 samt bevilja 
direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
ansvarsfrihet för år 2021. 

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

Beskrivning av ärendet 
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 2021 med begäran om att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 

Justeras Expedierats 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-04-13 

§ 52 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av de ej avgjorda motionerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande fyra motioner som inte är avgjorda: 

1. Motion om parkering för personer med funktionsvariationer (MP) 
Inkom 2022-01-27. 
Remitterad till byggnadsnämnden. 

2. Motion om boende för nyanlända (HD) 
Inkom 2022-01-27 
Remitterad till socialnämnden. 

3. Motion om lokal busslinje ”Mjuka linjen” (HD) 
Inkom 2022-01-27 

4. Motion om fri tid i hemtjänsten (S, V, MP) 
Inkom 2022-03-31 

Justeras Expedierats 
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Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-04-13 

§ 53 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av de ej avgjorda medborgarförslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande fyra medborgarförslag som inte är avgjorda: 

1. Medborgarförslag om att förse spångarna i naturskyddsområdet 
mellan Spinnet och Kråkeryd med nät 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 

2. Medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid vårdcentrum mer 
användarvänlig 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 

3. Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Sjöhagavägen i 
Furusjö 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till byggnadsnämnden för beslut. 

4. Medborgarförslag om stängsel utmed järnvägen 
Inkom 2022-03-31 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 

Justeras Expedierats 
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Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum Sida 
2022-04-13 

§ 54 Redovisning av ej verkställda motioner och ej 
verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av ej verkställda motioner och av ej verkställda 
fullmäktigebeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska 
samtliga bifallna motioner som finns på en bevakningslista redovisas till 
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid 
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska 
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från 
bevakningslistan. Sedan 2014 redovisas även övriga 
kommunfullmäktigebeslut som inte har verkställts. 

För närvarande finns inga motioner på bevakningslistan och inga ej 
verkställda kommunfullmäktigebeslut (som fattats fram till den 31 
december 2021). 

Justeras Expedierats 
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mh. 2022-03- 21

"',

Interpellation till kommunalrådet tillika socialnämndens

ordförande om mottagandet av flyktingar från Ukraina

Omvärldsläget har ändrats på kort sikt. Detta har gjort att Habo inom kort

varsel blivit anvisade att ta emot 55 flyktingar från Ukraina. Bostadsbristen i

Habo har varit stor och under längre tid konstant. Informationen som

meddelats är att dessa skall huseras på Ringvägen och på Skolgatan. Boende på

Ringvägen var planerat att bli gruppbostad. Detta väcker en del funderingar

som man bör ta hänsyn till. Dessutom vore det bra om man lärde sig av dom

misstag man gjorde 2015 så att man inte gör dom igen.

Så kommunalrådet bör svara på dessa frågor.

Vad får det för konsekvenser för kommunen när inte gruppboende kan

färdigställas i tid? Vad är planen för att lösa underskottet av platser?

Konflikten i Ukraina är pågående och många mer drivs på flykt, vad är

kommunens plan om det blir fler anvisningar? Vad är gränsen?

Vad får kommunen för ekonomiska stöd från övriga myndigheter för att lösa

detta?

Uppskattad kostnad för Habo kommun?

Olle Moln-Teike SD Habo den 21 mars 2022
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Motion om en solcellspark på Gunnevi.

HABO KOMMUN
Kommunkansliet

bb, 2022 -04- 1 3

Dnr,,,[";,::4...7,4,3

Klimatförändringarna är en av mänsklighetens genom tidernas största utmaning. Med en
eskalerande problematik och en ständigt fördjupat insikt om de svårigheter vi möter finns det inte
längre någon tid att vänta.
Alla delar av samhället måste gemensamt sträva mot en klimatneutral livsstil. En centraJ del i
denna omfattande omställning är energiförsörjningen. Energin måste komma från källor som är
förny- och hållbara.

Om vi går in på sidan "Klimatkollen" kan vi se en graf över Habo korn4muns koldioxidutsläpp och
vilken radikal minskning som måste till om vi skall leva upp till Parisavtalet.

Habo

Om vi fortsatter som idag

0 His5 iskt 0 Farisavt-i'pt * Trerci

TusentonCO (l-labo)

1 0n

oi i plan g

Ett steg i rätt riktning vore att öka andelen förnybar energi inom kommunens verksamhet genom
att bygga en solcellspark på Gamla Gunnevis stora och öppna gräsbevuxna yta.
Kanske kan vi till och med sätta ett mål om att vara energineutrala inom en snar framtid.

Vi yrkar:

att detaljplanen över Gunnevi om så fodras snarast omarbetas för att möjliggöra anläggandet av
en solcellspark.

att Habo kommun påbörjar utredningsarbetet av en solcellspark på Gunnevis
gamla idrottsplats.

Habo 12/4 2022

t,' l, Ir#

a-. ] & i

Änders Thmn
Vänsterpartiet

i<V'\!,
\/largafeta Fick
Miljöpartiet
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Habo kornrnun

Box 212

566 24 Habo

Kommunfullmäktige

hh. 2022-03aa3 1

Datum

2022-03-31

MedborgarförslaH

Detta Medborgarförslag syftar tifl att i Habo komrnuri skärpa rutinerrxa och kriterierna fe»r att inorr»

piartmonopolets ram förhindra vidare bebyggelse på brukr»irigsvärd iordbruksmark, Försiaget inriebär
också i sin för!ängning att den översiktsplari som Kommunfu:llmäktige aritog 2020-03-26 revideras.

Försiaget tar avstarnp i jordbruksverkets rapport "Väseritligt samhät!sirytres.se" från 2013- sorn kon-

staterar att kommunerna ofta exploaterar iordbruksmark utan att göra de avv%nirigar som rniljö-
balken kräver.

Den.3 september 2020 fattade Komrr»unfulfmäktige i Jöriköping rned bred majoritet fö5ande bestut:

"En ändrad planeringsinriktning ska nu omedelbart genomföms i Jönköpings kommun där utgångs-

punklen för framtiden är att exploatering OV brukågsvörd jordbruksmark inte ska ske."

Vi föres)år att Kommunfulimäfctige i Habo uppdrar åt Kommunstyrelsen att utarbeta ett förs(ag (gärna

genorn medverkan av extern expertkompetens) tifi tydiiga riktlinjer, rutiner och måf avseende framtida

markexploatering/markanvändning i enlighet med 3 kap. 4S Miljöbalken (1998:808). Förslaget ska
efter arxtagande i KornmunfuIirrxäktige inarbetas i en reviderad versior» av kommunens översiktsplan

samt iägga grunden till en förbättra.d kommunal plarieringsprocess när det gäiler den framtida mark-

användninger» syftande till att skapa ökad framförhålinirig, transparens och medborgarinflytaride. P!a-

neringsprocessen ska vila på en tydlig analys och konsekvensutvärdering som väger in (ångsiktiga

naturvärden, krisberedskap och sjätvförsörjningsgrad. Med hänvisning tifl b!.a. f.d. hovrättslagmannen

Per-Anders Broqvist, tidigare ordBrand e för Mark- och rniljööverdomsto1en vid Svea tiovrätt, kan ex-

empefvis föfjande frågestäilningar och klassificeringar komma att ingå:

L Är rnarken jordbruksrnark? Om fastigheten tiar en taxeririgsbeteckning som jordbruksfastighet är

detta ett kriterium som försvärar/omö3liggör beb'yggeise.

2. Är jordbruksrnarken brukningsvärd? Är marken rned hänsyn tiiJ läge, beskaffenhet etc. tämpad fär

iordbruksproduktion bör ej bebyggelse beviijas.

3. Tiligodoser der» tititänkta bebyggelser» verkligen ett väsentiigt sambäHsintresse? Här anger tag-

texten enligt prop. 1985/86 s.53 föIjande väsentliga reservation: "som inte kan tillgodoses på ett

från samMllets synpunkt tilifredsstäliande sätt på annan mark".

4. Finnsdetannanmarksomkantasianspråkästätlet?Omkomrnunenarbetarlångsiktigtbörman

ha en reserv av markförslag sorn kan bebyggasiståtlet för värdefull jordbruksmark.

Det väsentliga och avgörande i ovanstående förslag är att Habo kommur» går från ord tifl tvandiing när

det gäl)er bevarandet av brukningsvärd jordbruksrnark. Detta förutsätter att kommunen genom ett

mer långsiktigt planerings- och exp!oateringsarbete ger sig- sjä!v haridlirigsutrymme Br att leva upp tiil

1(4)
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Miljöbalkens krav och därmed undviker att styras av privata markexpioatörers mer kortsiktiga intres-

sen, För att citera Jordbruksverkets utredare: "Jordbruksmark är en väldigt långsiktig resurs och en

exploatering är en irreversibe! process som vi aldrig kan ta tiHbaka eller ersätta med nyodlingar",

Bakgrund,

3 kap,45Miljöbalken(1998:808):"Jord-ochskogsbrukäravnationeIIbetydeIse.Brukningsvärdjord-

bruksmarkfår tasianspråkförbebyggeiseelleranläggningarendastomdetbehövsföratt tillgodose
väsentligasamhällsintressenomdeffabehovintekantillgodosespå ett från allmänsynpunkttill-
fredsställandesättgenomattannanmarktasianspråk."

Den krympande åkerarealen är ett globalt problem för att k1ara livsmede)sförsörjningen ti)l jordens

nästan 8 mi!jarder invånare. Klimathotet och den rådande geopolitiska situationen i Ukraina förvärrar

situationen ytterligare (Se'}Nu är det på riktigt" nedan!), Västra stambanans färdigställande mellan

Fa1köpingoch Nässjö1864 lade grunden till uppkomsten av nuvarande Habo samhälle. Habo tätort

breder idag ut sig på en yta av c:a 600 hektar (SCB2018). Huvuddelen av tätortens markexploatering

harskett på prima åkermark härstammande från främst två stora jordbruksgårdar, verksamma så sent

som på i960- respektive 1980-ta1et: Stora Kärr och Bränninge. i sammanhanget kan det vara värt att

ha i minnet att Habo inte är någon liten kommun, dess totala yta inklusive tätorten uppgår till 462

kvadratkiiometer (SCB2018), Under de senaste tjugo åren har åkararealen i Habo kommun rninskat

med c:a 330 hektar en1igt Jordbruksverkets statistik. Sedan1987 har kommunerna i Sverige ett s.k,

pianmonopol över markanvändningen, inrian dess faststälIdes detaljpianerna av en statlig myndighet,

Detvilar såiedes ett särskilt stort ansvar på respektive kornmun att !eva upp tilf Mi1jöbaikens anda och

intentioner.

Läser man Habo kommuns översiktsplan: "HålIbarhetsbedömning med miljökonsekvensbeskrivning -

Översiktsplan2040",får manintrycketatt bevarandetaviordbruksrnarkbarahandlaromenrutin-
mässig expeditionsfråga. Med generella formuieringar, som kunde vara stöpta hos vilken annan kom-

mun som helst, hänvisas till diverse planeringsunderlag som t.ex. Fastighetskartan och Jordbruksver-

ketsblockdatabas.Detstårvidareatt..."Kommunenbördelsplarieraför att bevara3ordbruksmark,
men också underiätta för de företagare som hål!er markerna öppna," På vifket sätt kommunen mera

konkret bidragittil) bevarandetavjordbruksmarkter sigisammarihanget som en obesvarad fråga. Det

kan diskuterasom inte Habo kommunsprioriteringarunderde senaste decenriiernaihuvudsak handlat

omiustexpansionpåiordbruksrnarkensochdebeståendeodlings-ochnaturvärdenasbekostnad.

Det kan också på skälig grund ifrågasättas på vilket effektivt sätt en aktiv och långsiktig kommunal

markanvändningsplanering förekommit i syfte att undvika att hamna i beroendeställning til! privata

markexploaförer,

Riksdagen har genom Miljöbalken 3 kap 4 F3,velat inskärpa att brukningsvärd jordbruksmark endast i

yttersta undantagsfall ska tas i anspråk för bebyggeise e!ler anläggningar. Habo kommun har dock,

tillsammans med ett antal andra kommuner, valt att inte tillämpa lagens intention. F)era kommuner

har dock under senare år ändrat uppfattning och stoppar nu byggnation på sådan mark. Det är nu hög

tid för Habo kommun att sälla sigtill den gruppframsynta kommunersomvaltatt ti1lämpa Miljöba)kens

bestämmelser.

Jordbruksverket skriver bl.a. följande på sin hemsida"Jordbruksmark är en långsiktig resurs och

exploatering är en process som vi aldrig kan ta tillbaka el1erersätta med nyodlingar, ISverige har vj

knappt2,6miljonerhektaråkeroch0,4miljonerhektarbetesmark.Arealenminskarför varjeår.De

sämremarkernabliroftaskog,medangodjordbruksmarkförsvinnerförafi bli vägar,byggnadereller

någotannatsominnebäratt markeninte kananvändasför IivsmedeIsproduktioni framtiden.j

framtidenberäknasdensvenskajordbruksmarkenbli ännumer värdeful1än idag,när globala

2 (4)
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klimatförändringar,somhavsnivåhöjningarochökenspridning,minskartillgångenpåjordbruksmarki
många länder",

Jordbruksverket stäiler också sarnman statistik över exp1oaterad jordbruksmark som finns tillgängiig i

rapporten: Exploatering avjordbmksmark 2016-2020 där det står:"Meiian 2016 och 2020 minskade

arealenåkermarkiSverigemeddrygt30000hektar. EnligtstatistikidennarapportstodexpIoatering

förca lOprocentavdentomlaminskningenavåkermarken.DenövrigadelenärframföraIltmarksom
inte längre brukas och som långsamt växer igen så detsmåningom blirskog. Skillnaden är att denna

markkanbliåkermarkigenutanalldörstorainsatseromdetskullebehövasiframtiden".

Det har kommit flera rapporter från olika FN-organ de senaste åren som påpekat hur livsmedelspro-

duktionen i tempererade områden blir allt viktigare då det blir al)t svårare att odia på områden med

varmare klimat, År 2020fick FN:s1ivsmede)sprogram (WFP) Nobelsfredspris för deras insatser belysa

situationeniväriden.

Det finns otaliga rapporteri ämnet som säger samma sak.

Nu är det plötsligt på riktigt!

Krigeti Ukraina har gjort behoven av odlingsbar mark runt omivärlden akut. Rapport från Svenska

FAO-kommittån den 17 Mars 2022 finns på:

https://www.svenskafaokomrnitten.se/pa-gang/utmaningar-for-den-tryggade-

minskad-tillgang-pa-livsmedel-och-stigande-priser/?msclkid=21104986a91411ecb99edcOfc2398a3c

I refererat dokument enligtovanstående länk finns bl.a, viktig information om vårtberoende till länder

inom nu aktuella konfliktområden. Andelen av den globala rnarknadens behovsom produceras idessa

aktuella länder ser ut på följande sätt enligt en artikel från det internationella forskningsinstitutet

IFPRI:

* Korn:Ryssiand14procentochUkraina12,5procent,

* Majs: Ryssland 2,1 procent och Ukraina 15 procent.

* Solrosolja: Ryssland 23 procent och Ukraina 50 procent.

* Vete: Ryssland 24 procent och Ukraina IO procent.

Även om Ukrainas och Rysslandsproduktion inte helt kommeratt upphöra så ärdet redan ettfaktum

att hamnaroch övrig infrastrukturärså a1lvarligtskadade attexporten underöverskådiig framtid kom-

merattvarastarkt inskränkt. Ukraina kommerenIigtofficiei)a källoratt underrådande omständigheter

försöka att producera så mycket som möjigt. President Zelenskyj svarade i ett av sina många tal till

folket på frågan om hur Ukrairias bönder ska tänka kring vårsådden:"Mitt svar är enkelt, vi måste

organiseravårsåddöverhelavårtland,vilkenvårviönfår,ia]la fallså tångtdetärmöjligt.Alltberor

förståspåmänniskornasomskasåochhursituationenserut.Menvårsåddenäöivsviktig,denhandlar
om livet. Och1ivet är det viktigaste."

Sverige importerar merän 50% avde 1ivsmedel som vi konsumerar. Ukraina exporterarhuvudsakligen

till )änder i MeIlanöstern och Nord-Afrika. Även om vi har råd att fortsätta importera så kommer en

global brist att slå hårt mot de som inte har råd att betala för de stigande vär)dsmarknadspriserna,

Marknadspriset på handelsgödsel - som för övrigt till stor del produceras i Ryssland, Belarus och

Ukraina - har gått upp med 400 % de senaste två åren, För Svenska bönder skapar detta stora eko-

nomiska problem och många förutspåratt skördarna per areal kommer att minska med 25% etlermera

p.g.a, mindre gödsling, För att kompensera för denna situation i framtiden beh6vs mera, inte mindre

åkerareal.
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Slutsats.

Även Habo kommun måsteta sittansvar. Att detgåratt ändra tidigare beslut, även gäiiande översikts-

planerhart,ex.jönköpingoch Norrköpir»gvisat. lngenskall kunna säga"Visågdetint-e komrna", Stoppa

all vidare exploateringav åkermarkeni Habo kommun nui

Ture Gelierbrant

Sjogarp 3

566 35 Habo

Tei. 076-3057380

Örjan

T a " 8

566 92 Habo

Tel. 070-8543.013

LeifÅkerfeidt

Kärrsvägen 98

566 32 Habo

Tel. 073-0986822

EgonAn.derssori

Skeppslyktan 1

566 35 Habo

Tel, 070-9373114

Harry Fr«deriksen

Tel. 070-3087325
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