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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Torsdagen den 28 april 2022 klockan 18.00–19.25 

Beslutande Gunnar Pettersson (S) 
Andreas Skiöld (M) ersätter Susanne Wahlström 
Hans Jarstig (KD) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ewa Wettebring (S) 
Niklas Fungbrandt (M) 
Anders Almfors (L) 
Nicklas Gustavsson (S) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD) 
Berit Torstensson (S) ersätter Jeanette Nyberg 
Karin Hultberg (KD) 
Ulf Bertills (C) 
Thomas Gustafsson (S) 
Anders Rickman (L) 
Ingvar Briland (M) 
Anders Thelin (V) 
Morgan Malmborg (HD) 
Eva Damberg (S) 
Mari Forsgård (M) ersätter Ann-Charlotte Kaljo 
Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP) 
Jan Lenhammar (KD) 
Liselotte Heinonen (L) 
Jarl Karlsson (S) ersätter Mats Lindén 
Lisbet Bärenholdt (M) 

Övriga närvarande Frida Wahlund, sekreterare 
Johan Bokinge, ekonomichef 
Stellan Carlström (S), revisioen 
Revsul Dedic, Deloitte § 29 
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Paragrafer 29–38 

Utses att justera Margareta Fick och Anders Rickman 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 
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§ 29 Redovisning av granskningsrapporten Långsiktig 
ekonomisk och finansiell planering 
Diarienummer KS21/376 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunrevisionen i Habo kommun har gett Deloitte AB i uppdrag att 
granska kommunstyrelsens arbete med långsiktig ekonomisk och finansiell 
planering. Revisionsfrågan är: Har kommunstyrelsen en ekonomisk och 
finansiell planering som ger förutsättningar för att upprätthålla god 
ekonomisk hushållning på lång sikt? 

Revisionens ordförande Stellan Carlström (S) inleder och därefter går 
Revsul Dedic från Deloitte igenom granskningsrapporten. Habo kommun 
är en tillväxtkommun, vilket ställer stora krav på kommunen både vad 
gäller fysisk planering, bostadsbyggande etc. men också på 
omsorgsbehovet, skolan och övrig service. Det ökande invånarantalet 
innebär på sikt sannolikt behov av nyupplåning och ökade 
kapitalkostnader. En stor utmaning för kommunen är att matcha behovet av 
utökad service med de ekonomiska förutsättningarna. 

Revisionens 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. 

Kommunstyrelsen rekommenderas att: 

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

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

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
- 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.  

_____  
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§ 31 Informationshanteringsplan, inklusive 
gallringsplan, för överförmyndaren 
Diarienummer KS22/53 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar 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. 

_____  
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§ 32 Årsredovisning 2021 kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 
Diarienummer KS22/76 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mediacenter 
avseende år 2021 samt beviljar 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. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Mediacenter  
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§ 33 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS22/97 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 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 

_____  
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§ 34 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS22/97 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 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. 

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

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner 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). 

_____  
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§ 36 Interpellation till socialnämndens ordförande om 
mottagandet av flyktingar från Ukraina 
Diarienummer KS22/89 

Beskrivning av ärendet 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens 
ordförande Hans Jarstig (KD) om mottagandet av flyktingar från Ukraina, 
med följande 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? Se bilaga 1. 

Vid dagens sammanträde kommenterar Olle Moln Teike att sedan 
interpellationen lämnades in har förutsättningarna förändrats, men att han 
ändå önskar svar på sina frågor.  

Hans Jarstig (KD) informerar om att tidigare hade migrationsverket ett 
scenario på 76 000 Ukrainska flyktingar första halvåret. Detta scenario är 
nu ändrat till 80 000 flyktingar på hela året. I och med att förutsättningarna 
har ändrats har kommunen gått vidare med upphandlingsprocessen för att 
bygga om Ringvägen till ett gruppboende.  

Kommunen har rätt till ersättning, men det finns fortfarande många 
frågetecken till hur ersättningen ska se ut och regeringen väntas presentera 
detta den 4 maj.  

Utöver detta vet vi inget om framtiden eller vad det kommer att kosta Habo 
kommun. Se bilaga 2.  

Olle Moln Teike tackar för svaret. Därefter följer en debatt i vilken Anders 
Rickman (L), Morgan Malmborg (HD) och Ulf Bertills (C) deltar. 

_____  
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§ 37 Motion om solcellspark på Gunnevi 
Diarienummer KS22/123 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om 
solcellspark på Gunnevi och föreslår att detaljplanen över Gunnevi om så 
fordras snarast omarbetas för att möjliggöra anläggandet av en solcellspark 
samt att Habo kommun påbörjar utredningsarbetet av en solcellspark på 
Gunnevis gamla idrottsplats. Se bilaga 3. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 38 Medborgarförslag om jordbruksmark 
Diarienummer KS22/110 

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för utredning. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att skärpa rutinerna 
och kriterierna för att förhindra vidare bebyggelse på brukningsvärd 
jordbruksmark. Se bilaga 4. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 

Svar på interpellation angående mottagandet av flyktingar från 
Ukraina. 

Den flyktingvåg som Europa nu upplever på grund av Rysslands 
hänsynslösa krig i Ukraina är den värsta sedan andra världskriget. Drygt 
10 miljoner människor är på flykt cirka 4,5 miljoner har tagit sig över 
gränsen till närliggande länder. Mestadels är det  barn, kvinnor och äldre. 
Till Sverige har i dagsläget cirka 20-25 000 för att söka skydd. 

När Migrationsverket gick ut till landets kommuner och sökte 
evakueringsboenden kunde Habo kommun erbjuda 50 platser vilka också 
till största del färdigställdes på Ringvägen. Kommunen pausade arbetet 
med upphandling för att bygga om boendet till gruppbostad. 
 

1. Då Migrationsverket avbrutit planerna på evakueringsboenden har 
Habo kommun återupptagit upphandlingsprocessen för 
ombyggnation av Ringvägen till gruppbostad. Den lagda tidsplanen 
kommer att följas och gruppbostaden beräknas stå färdig under 
2023. 

2. Enligt det nya massflyktingsdirektivet har landets kommuner fått 
ett kommuntal på mottagande av flyktingar från Ukraina. Detta 
gäller till och med 4 mars 2023. För Habo kommuns del åligger det 
att likt tidigare flyktingavtal tillhandahålla ett ordinärt boende för 
dessa flyktingar. Habo kommun kommer att göra allt för att stötta 
dessa människor även om det givetvis blir en utmaning. 
Kommunen har dialog med bostadsaktörerna i kommunen. 

3. Kommunen har rätt till ersättning för sådant bistånd som lämnats 
enligt 3 a § tredje stycket LMA (Lagen om mottagande av 
asylsökande), se 23 § LMA. För att få ersättning krävs det att 
biståndet beslutats enligt LMA. 

4. Då vi inte sett slutet av denna tragedi är det svårt att uppskatta vad 
eventuella kostnader blir för Habo kommun. 

 

Med vänlig hälsning 

Hans Jarstig 
Kommunalråd/ordförande socialnämnden 
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Bilaga 3 
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