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§ 89 Information från polisen 
 
Sara Alving och Fredrik Lindfors från Polisen berättar om det 
brottsförebyggande arbetet i lokalpolisområdet Södra Vätterbygden där 
Habo, Mullsjö och Jönköping ingår. De berättar att kärnan i verksamheten 
är områdespoliserna, som idag är 11 till antalet men ska inom kort utökas 
till 18. Det finns två fasta poliser som har Habo som sitt område men alla 
områdespoliser arbetar med hela området. Tanken är dock att de två 
poliserna ska lägga all sin tid i Habo om inte den lokala problembilden 
kräver att de är någon annanstans.   
 
Det brottsförebyggande arbetet utgår från 13 grundläggande punkter, men 
det är alltid den lokala problembilden som är utgångspunkten för 
planeringen. I Habo arbetar man exempelvis mycket med 
ungdomsrelaterat, skolmiljö, och trafiksäkerhetsarbete. 
 
Habo är en välmående kommun ur ett polisiärt perspektiv. Sara Alving och 
Fredrik Lindfors berättar att samverkan med kommunen fungerar väldigt 
bra. Man har en gemensam lägesbild och det är nyckeln till ett gott 
samarbete.  

  
Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

 
_____  
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Dnr KS20/40 

§ 90 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2020 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen för tertial 
2 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för den ekonomiska uppföljningen 
för andra tertialet 2020 (delårsrapporten). Resultatet till och med augusti  
är 49,6 miljoner kronor, vilket är 8,1 miljoner högre än motsvarande period 
2019. I delårsresultatet för 2020 är reavinster inkluderade med 0,3 miljoner 
kronor. I resultatet för motsvarande period 2019 var reavinsterna 3,5 
miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har under perioden ökat 
med 5,2 % och personalkostnaderna (som ingår i verksamhetens kostnader) 
inklusive pensioner, har ökat med 3,5 %. 

 
Intäkter i form av skatter och statsbidrag har ökat med 31,4 miljoner 
kronor (6,6 %). 
 
Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 35,5 miljoner kronor som till 
huvudsak förklaras av skatter, generella statsbidrag och reavinster. 
För hela koncernen inklusive bolagen är delårsresultatet 59,2 miljoner 
kronor före skatt. Utfallet för bolagen är 9,6 miljoner kronor före skatt per 
den 31 augusti, och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 14,1 
miljoner kronor. Totalt för hela koncernen visar prognosen på ett överskott 
på cirka 44,5 miljoner kronor. 

 
Johan Bokinge konstaterar att kommunfullmäktiges samtliga mål om god 
ekonomisk hushållning beräknas uppnås år 2020. 

 
I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras nivåerna på ränte- och  
finansieringsriskerna tertialvis. Per den 31 augusti 2020 konstateras att 
andelen lån med ränteförfall inom ett år överstiger maxgräns med 10 
procentenheter (70/60). Lånens genomsnittliga återstående löptid är 1,7 år 
vilket är 0,8 mindre än miniminivån enligt policyn. 
 
Jerker Johansson (L), revisionens vice ordförande, kommenterar 
delårsrapporten. Han säger att revisionen finner att målen är svåra att följa 
upp för gemene man och efterfrågar fler nyckeltal och fler jämförelser 
mellan åren. Han saknar också en övergripande redovisning av pandemins 
effekter.  

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 2 2020 (KS 2020-10-14 § 116). 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) säger att kommunen behöver ett gott resultat för 
att skapa manöverutrymme inför framtiden. Hon tackar nämnderna som 
gjort ett bra arbete med god budgetföljsamhet och riktar också ett tack till 
personalen, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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 Dnr KS20/234 

§ 91 Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats 
till Kommuninvest ekonomisk förening 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Habo kommun till Kommuninvest 
ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om  
4 444 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen, 
 
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som 
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav 
på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt 1 300 kr per invånare samt 

 
att kommunstyrelsen bemyndigas att utse kommunens ekonomichef att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en 
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen 
helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). 
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

 
Återbetalning av förlagslån 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna 
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter 
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att 
kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av 
Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att 
finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. 
Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen. 

 
Habo kommuns förlagslån till Föreningen uppgår per den 3 september 
2020 till 2 000 000 kronor. 

 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest 
inte längre räknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller 
den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 
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Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 
Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från 
Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, 
har även förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av 
Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till medlemmarna. 

 
Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 
erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 
använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen 
och således inbetala motsvarande belopp till Föreningen i form av en 
kapitalinsats. 

 
Inbetalning av kapitalinsats 
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en 
kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två 
nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det 
har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att 
en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska 
gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per 
invånare för kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket 
samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande: 
 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. 
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med 
stadgarna delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett 
belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner. 
 
_____   
 
Beslutet skickas till:  
Kommuninvest ekonomisk förening 
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Dnr KS19/208 

§ 92 Redovisning av kollektivtrafikens utmaningar och 
möjligheter i Habo kommun 
 
Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att bifalla en motion från Lars 
Elwing (M) angående dagens och morgondagens kollektivtrafik i Habo. 
Motionären yrkande att en grupp skulle tillsättas för att  
- utreda kommande utmaningar för kollektivtrafiken i hela kommunen 
- se över och lämna förslag till en utveckling av tätortsnära 

kollektivtrafik till och från de nya kommande bostadsområdena,  
- utreda möjligheten till någon form av ringled med busstrafik inom 

Bränningeområdet, samt  
- utreda möjligheten till förbättrat kollektivresande för 

landsbygdsbefolkningen. 
 
Kommunfullmäktige utsåg 2019-09-26 en grupp som skulle arbeta med 
frågan, samt beslutade att gruppen skulle redovisa sitt arbete senast i mars 
2020.  
 
Vid dagens sammanträde berättar gruppens ordförande Henrik Esbjörnsson 
(M) att på grund av pandemin har redovisningen blivit uppskjuten fram 
tills nu. Därefter berättar han om hur det arbetas med 
kollektivtrafikfrågorna, hur kollektivtrafiken ser ut i Habo, samt redovisar 
svar på frågorna.  
 
Kollektivtrafiken drivs av Region Jönköpings län. Kommunen betalar 
ingenting för kollektivtrafiken idag. Kommunen för däremot dialog med 
länstrafiken, t ex träffas tjänstemän från kommunen och länstrafiken fyra 
gånger per år – även om det blivit färre träffar under pandemin.  
 
Utmaningar för kollektivtrafiken är bland annat att det saknas trafik på 
Sjogarp. Även att få till trafik på landsbygden är en stor utmaning i och 
med att resandeunderlaget inte är tillräckligt stort. 
 
Vad gäller utvecklingen av de nya bostadsområdena har Bränningeområdet 
nu blivit så stort att de har fått tillgång till en busslinje. I övrigt ingår 
frågan om tillgång till kollektivtrafik när nya områden planeras.  
 
I och med att Bränninge nu har fått en busslinje har minskar behovet av en 
ringled över området.  
 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-10-29  130 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Vad gäller att utreda möjligheten till förbättrad kollektivtrafiken på 
landsbygden konstaterar gruppen återigen att landsbygden är en stor 
utmaning. Det är de starka stråken som ska prioriteras, och därför kommer 
bilen att ha en fortsatt stor roll att spela på landsbygden, istället måste 
pendlingsparkeringar och annat etableras.  

 
_____  
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Dnr KS19/338 

§ 93 Biblioteksplan 2020-2024 – antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan 2020-2024. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt fritids- och kulturnämnden att ta 
fram förslag på en ny biblioteksplan för åren 2020-2024 för Habo 
kommun. Ett förslag har nu tagits fram och översänts till 
kommunfullmäktige för antagande. Verksamhetsmålet är att biblioteket ska 
utvecklas till en mer attraktiv mötesplats. Utifrån målet har sex 
verksamhetsområden tagits fram: mötesplats, medieförsörjning, digital 
delaktighet, samverkan, tillgänglighet, barn och unga. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Fritids- och kulturnämnden 
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Dnr KS17/158 

§ 94 Genomförandeplan för naturområde för människor, flora 
och fauna 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra de föreslagna åtgärderna 
då det inte finns utrymme för det under den närmaste budgetperioden.   

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt fritids- och kulturnämnden att ta 
fram en långsiktig genomförandeplan enligt intentionerna i motion från 
Lars Elwing (M) angående naturområde för människor, fauna och flora. 
Motionen kan delas in i tre olika delar som omfattar insatser inom olika 
områden: 

• Tillgängliggörande av Hökesåns dalgång mellan Spinnet och 
Kråkerydsvägen, samt trädplantering och försköning i delar av 
området. 

• Fritidsområde på Lybäcks fastighet. 
• Utnyttjande av lokaler på Spinnet och Laggkärlsfabriken för fritids- 

och kulturverksamheter. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade den 20 november 2018 att som ett 
första steg i genomförandeplanen uppdra åt förvaltningen att utarbeta ett 
förslag över tillgängliggörande, plantering och försköning av Hökesåns 
dalgång samt kostnaderna för detta. En åtgärdsplan har nu tagits fram och 
fritids- och kulturnämnden har överlämnat förslaget med tillhörande 
kostnadskalkyl för etapp 1 till kommunstyrelsen för beslut (FKN 2020-08-
25 § 27). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 14 oktober att föreslå 
kommunfullmäktige att inte genomföra de föreslagna åtgärderna då det 
inte finns utrymme för det under den närmaste budgetperioden (KS 2020-
10-14 § 123). 
 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) kommenterar ärendet och säger att denna motion 
skulle ha stor betydelse för många av kommunens invånare, men att man 
har landat i att det inte går att genomföra projektet den närmaste tiden med 
tanke på hur kommande år ser ut investeringsmässigt. 
 
_____  
 
 
Beslutet skickas till:  
Fritids- och kulturnämnden 
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Dnr KS20/112 

§ 95 Redovisning av ej avgjorda motioner  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
motionerna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande fem motioner som inte är avgjorda:   
 
1. Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun (SD) 

Inkom 2020-02-27. 
  

2. Motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2 (SD) 
Inkom 2020-06-11. 
Remitterad till socialnämnden. 
  

3. Motion om nytt golv till Habo sporthall samt en rejäl läktare till den 
nya planerade sporthallen på Kärnekulla (HD) 
Inkom 2020-08-27. 
 

4. Motion om att ställa hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik 
för alla (HD) 
Inkom 2020-09-24 
 

5. Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och sammangår 
med annan eller andra kommuner (C) 
Inkom 2020-09-24 

_____  
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Dnr KS20/112 

§ 96 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
medborgarförslagen. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande tre medborgarförslag som inte är avgjorda:  
 
1. Medborgarförslag om att sätta upp en landskapsskylt utmed väg 195 

Inkom 2020-06-11. 
  

2. Medborgarförslag om att bygga fler lekplatser 
Inkom 2020-08-27  
 

3. Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla 
Inkom 2020-09-24 
Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

_____  
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Dnr KS20/274 

§ 97 Medborgarförslag om hälsofrämjande lekplats för äldre 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsens för beslut.  

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att det anläggs 
hälsofrämjande lekplatser för äldre i kommunens tätorter. Förslagsställaren 
skriver att lekplatser för äldre är försedda med redskap som förstärker 
såväl muskelstyrkan som utvecklar balansen. Se bilaga 1. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren 
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Dnr KS20/275 

§ 98 Medborgarförslag om lekplats vid Furusjöbadet 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsens för beslut.  

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att det byggs en 
lekplats vid Furusjöbadet som uppfyller kraven som ställs på en lekplats. 
Se bilaga 2. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren 
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Dnr KS20/282 

§ 99 Medborgarförslag om vegankost i förskola och skola samt 
näringsinnehåll i maten  

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsens för beslut.  

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att det införs veganskt 
alternativ i förskolan och skolan, att mängden vegetarisk mat som serveras 
ökas och att näringsinnehållet i maten som serveras idag ses över, t ex 
genom att mängden halvfabrikat minskas och byts ut mot vegetariska 
alternativ. Se bilaga 3. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Förslagsställaren 
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Dnr KS20/146 

§ 100 Information om ej verkställda beslut 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som 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 andra kvartalet 2020 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om tre gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
och ett beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader. 
Socialnämnden har även rapporterat om 20 gynnande beslut, 3 gällande 
växelvård och 17 gällande dagverksamhet, där verkställighet avbrutits och 
ej återupptagits inom tre månader från avbrott. 
 
_____  
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