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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2017-09-28 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-10- Datum då anslaget tas ned 2017- 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 28 september 2017,  

kl. 18.00–19.10 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Thomas Werthén (M) 
Morgan Malmborg (-) 
Lars Elwing (M) 
Susanne Wahlström (M) 
Jarl Karlsson (S) 
Roger Green (L) 
Hans Jarstig (KD)  
Olle Moln Teike (SD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Hanna Englund (C) 
Mary Eklund (S) 
Margareta Fick (MP)  
Rolf Westmar (M)  
Nicklas Gustavsson (S) 
Marie Lindholm (KD) 
 

Lennart Karlsson (-) 
Maria Alsén (L) 
Åke Lundgren (KD) 
Niklas Fungbrandt (M) 
Ulf Bertills (C)  
Joakim Lindblom (SD)  
Kent Bjärkhed (S) 
Lotta Hoffback Kaljo (M) 
Vincent Bohm (S) 
Victor Davidsson (KD) 
Elisabeth Malmborg (-) 
Christina Källström (MP) 
Ewa Wettebring (S) 
Bengt Stensmo (M)  
Thomas Gustafsson (S), ordförande 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Jan Sundman, kommunchef   
Frida Wahlund, sekreterare 
Bengt Fransson, vd Habo Energi AB 
 

Utses att justera Christina Källström och Lotta Hoffback Kaljo    Paragrafer: 110-117 
  
Ordförande  
  
Justerande    
  
Sekreterare  
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 § 110 Information om kommunledningsförvaltningen 
  

Kommunchef Jan Sundman informerar om kommunledningsförvaltningens 
verksamhet. Kommunledningsförvaltningen har 26 anställda och består av 
kansli- och informationsenheten, ekonomienheten, personalenheten och 
is/it-enheten. Förvaltningen servar hela kommunen i administrationsfrågor, 
kommunikationsfrågor, ekonomifrågor, it-frågor och personalfrågor.  
 
Kansli- och informationsenheten ansvarar bland annat för centralarkivet, 
kommunstyrelsens ärendehantering, personuppgiftsfrågor, 
kollektivtrafikfrågor, kommunens växel, webbplats, personaltidning och 
övergripande information. 
 
Ekonomienheten ansvarar bland annat för att ta fram kommunens budget 
och ekonomiska uppföljningar, att kommunens redovisningar sker enligt 
lag och god redovisningssed, för kommunens affärssystem och för 
finansieringsfrågor.  
 
Personalenheten ansvarar för arbetsrättsliga frågor, lönebildningsfrågor, 
arbetsmiljöfrågor, facklig samverkan, pensioner, löneutbetalningar, 
bemanning och rekrytering av timvikarier, pool-anställda inom förskola 
och skola med mera.  
 
Is/it-enheten ansvarar för drift av databaser med allt vad det innebär kring 
lagring, säkerhet, inloggning och behörighet. De ansvarar också för 
telefonin och telefonväxelsystemet. De driftar verksamhetssystemen och 
sköter kommunens interna helpdesk som har ca 500-600 ärenden per 
månad.  
 
Jan Sundman går även igenom kommunledningsförvaltningens förslag till 
styrkort 2018 och lyfter fram några exempel på mål 2018.  
 
Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  
 
---   
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Dnr KS17/219  

 § 111 Lösen av revers avseende Habo Energi AB 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att reversen daterad den 31 mars 2011 löses 
och att 15 000 000 kronor utbetalas till Habo Energi AB. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ett villkorat aktieägartillskott till Habo Energi AB den 31 
mars 2011 upprättades en revers om 15 miljoner kronor.   
 
Habo Energi AB har nu inkommit med en anfordran om att reversen löses 
och att 15 miljoner kronor utbetalas till bolaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår att reversen daterad den 31 mars 2011 löses och att 
15 000 000 kronor utbetalas till Habo Energi AB (AU 2017-08-29 § 90).  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Habo Energi AB 
Ekonomienheten 
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Dnr KS16/49 

 § 112 Gemensamt kommunikationsoperatörsbolag mellan Habo 
Energi AB och Jönköping Energi AB 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- godkänna bildandet av det gemensamma bolaget 
- godkänna föreslagen aktieägarfördelning i det nya bolaget där Habo 

Energi AB äger 10,1 % och Jönköping Energi AB äger 89,9 % 
- godkänna föreslagen bolagsordning. Bolagsordning ska bekräftas av 

bolaget vid bolagsstämma. 
- godkänna att aktiekapitalet i det nya bolaget uppgår till 8 miljoner 

kronor 
- godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Habo Energi AB och 

Jönköping Energi AB gällande aktieägande i det nya bolaget. 
- godkänna att det nya bolaget omfattas av det gemensamma 

ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncernen. Gemensamt 
ägardirektiv ska bekräftas av bolaget vid bolagsstämma.  
 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingen inom e- och IT-området drivs från många håll och är en 
konsekvens av samhällsutvecklingen och den snabba tekniska utvecklingen 
inom området. Omvandlingen till en digitaliserad värld går fort och en bra 
infrastruktur som möjliggör ett kraftfullt bredband är en av grundförutsätt-
ningarna för att det digitaliserade samhället ska kunna bli verklighet. 
 
Habo kommun har under 2016 beslutat om en policy för bredbandsutbygg-
naden i kommunen samt i ägardirektiv till Habo Energi AB angett att 
verksamhetens ändamål, bland andra, är att ge slutanvändarna i fibernätet, 
möjlighet att välja leverantörer i ett öppet nät. 
 
Det öppna nätet innefattar aktörer i tre nivåer vilka är nätägaren, 
kommunikationsoperatören och tjänsteleverantörerna. Nätägaren bygger 
och förvaltar själva fibern och infrastrukturen som skåp och byggnader. 
Kommunikationsoperatören svarar för själva datatrafiken i nätet genom att 
äga och driva den aktiva utrustningen och tecknar också avtal med 
tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören erbjuder olika tjänster till 
slutanvändarna som exempelvis internet, TV, telefoni och andra tjänster. 
Det är tjänsteleverantören som fakturerar slutanvändaren. 
Situationen idag är att Habo Energi AB har alla dessa roller och 
verksamheten bedrivs således inte i ett öppet nät. 
 
Habo Energi AB och Jönköpings Energi AB har under en tid utrett 
möjligheterna att samarbeta om uppgiften att vara kommunikationsoperatör 
i parternas respektive fibernät. Det gemensamma bolaget kommer sedan att 
ha ett antal leverantörer av bredbandstjänster i de båda näten. Tanken är  
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Forts § 112 
 
också att det nya bolaget på sikt ska kunna ta in fler delägare. En affärsplan 
har tagits fram som beskriver det gemensamma bolagets verksamhet och 
bedömda utveckling. I planen har också beaktats vad som händer om 
ytterligare delägare tillkommer. 
 
Den stora fördelen är att parterna kommer i åtnjutande av de 
stordriftsfördelar som uppstår i verksamheten. Inte minst gäller det 
samordningen av administrativa funktioner, risk- och sårbarhetsfrågor, 
omvärldsbevakning m.m. Det gemensamma bolaget kommer också att vara 
en betydligt starkare aktör vid exempelvis förhandlingar med 
tjänsteleverantörer än vad Habo Energi AB är i dagsläget.  
 
Ett aktieägaravtal och förslag på bolagsordning har tagits fram som 
parterna är överens om och beslut om att godkänna avtalet om bildande av 
bolaget i enlighet med aktieägaravtalet har fattats av de båda styrelserna i 
bolagen.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Jönköpings kommun 
Jönköpings Energi AB 
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Dnr KS17/66 

 § 113 Svar på motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar   
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Fick (MP) och Kerstin Klasson (MP) har lämnat in en motion 
med förslag om att socialnämnden får i uppdrag att återuppta arbetet med 
regelbundna läkemedelsgenomgångar inom äldreomsorgen så fort som 
möjligt och att socialnämnden får i uppdrag att rapportera till 
kommunfullmäktige i vilken omfattning läkemedelsgenomgångarna har 
genomförts.  
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som svarar att alla som är över 
75 år och som har mer än fem läkemedel har rätt till en årlig 
läkemedelsgenomgång. I de fall en patient på Kärrsgården eller inom 
hemsjukvården inte får en årlig läkemedelsgenomgång ska en avvikelse 
rapporteras. Någon avvikelse har inte inträffat under perioden 2015-2017. 
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås (SN 2017-06-14 § 68).  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 september att föreslå att motionen ska 
anses vara besvarad (KS 2017-09-13 § 136). 
 
---  
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Dnr KS17/169 

 § 114 Fyllnadsval 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för resten av mandatperioden fram till den 
31 december 2018 utse Ingemar Severin, Onkel Adams väg 8A, 566 34 
Habo, till ny ledamot i fritids- och kulturnämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Wärnbring (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritids- och 
kulturnämnden, varför en ny ledamot måste väljas. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Löneansvarig 
Ingemar Severin 
Fritids- och kulturnämnden 
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Dnr KS17/229 

 § 115 Motion om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår att tiggeri inom Habo kommun endast får förekomma 
efter inhämtande av kommunalt tillstånd och att allt offentligt tiggeri 
förbjuds inom Habo kommun. Se bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson kommenterar motionen och säger att sittande tiggare 
upptar utrymme i det offentliga rummet. Att befinna sig i det offentliga 
rummet stadigvarande är enligt ordningslagen tillståndspliktigt. Lennart 
Karlsson säger att om det blir så många tiggare som det är på flera andra 
ställen så måste vi använda ordningsstadgan.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/234 

 § 116 Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Hanna Englund (C) har lämnat in en motion i vilken hon skriver att Habo 
kommun hamnar på plats 286 av 290 i en rapport från SKL om 
jämställdheten i kommunerna. Motionären vill att kommunen ska driva ett 
kvalitativt jämställdhetsarbete där kvinnors och mäns villkor står i fokus, 
och där man använder ett intersektionellt perspektiv, vilket enligt 
motionären innebär att  flera aspekter av jämställdhet ska belysas såsom 
ålder, funktionalitet, etnicitet, sexualitet och religion. 
 
Hanna Englund föreslår att Habo kommun fortast möjligt påbörjar aktiva 
åtgärder med dokumentation för att inom alla verksamheter motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter, och att Habo 
kommun driver ett kvalitativt jämställdhetsarbete utifrån ett intersektionellt 
perspektiv. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hanna Englund kommenterar motionen och säger att Centerpartiet vill 
sätta in mer aktiva åtgärder när det gäller jämställdhetsarbetet, för att 
uppmärksamma attityder, normer, värderingar och ideal som påverkar 
mäns och kvinnors möjligheter att påverka i skolan, på arbetsplatsen, i 
politiken och inom andra samhällsområden. Jämställdhet är en rättighet och 
en fråga om kvalitet i våra verksamheter och Hanna Englund menar att ett 
aktivt jämställdhetsarbete gör skillnad. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/148 

 § 117 Information om rapportering av ej verkställda beslut 
  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för andra kvartalet 2017 meddelat till Inspektionen för 
vård och omsorg samt till kommunens revisorer ett gynnande beslut enligt 
4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt fyra gynnande beslut enligt 9 § LSS 
som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där 
verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. 
 
---  
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Bilaga 1 
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