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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2018-11-29 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-12- Datum då anslaget tas ned 2018-12- 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus, torsdagen den 29 november 2018,  

kl. 18.00–19.40 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Mari Forsgård (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ewa Wettebring (S) 
Anderas Skiöld (M) 
Hanna Englund (C) 
Anders Rickman (L) 
Nicklas Gustafsson (S) 
Marie Lindholm (KD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD)  
Jeanette Nyberg (S) 
Maria Alfredsson (KD) 
Ulf Bertills (C)  
Thomas Gustavsson (S) 
Anders Rickman (L) 
 

Ingvar Briland (M) 
Anders Thelin (V) 
Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) 
Eva Damberg (S) 
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP)  
Hans Fröding (SD) 
Berit Torstensson (S) 
Jan Lenhammar (KD) 
Maria Alsén (L) 
Thomas Werthén (M) 
Lisbet Bärenholdt (M) 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Frida Wahlund, sekreterare 
Jan Sundman, kommunchef  
Helena Wigerfelt, controller § 118 
Johan Bokinge, ekonomichef § 122 
Kerstin Klasson (MP) 
  

 

Utses att justera Gunnar Pettersson och Thomas Werthén Paragrafer: 118-146 
  
Ordförande  
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Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

 

§ 118 Information om utveckling av styrmodellen 
  

Controller Helena Wigerfelt går igenom vad en styrmodell är och vilken 
nytta den tillför.  
 
Enkelt uttryckt så förklarar en styrmodell hur en komplex verksamhet, med 
många olika uppdrag och mottagare, styrs och leds, och den skapar en 
helhetsbild och en röd tråd från politikernas vision och ut till det dagliga 
arbetet i alla verksamheter. Styrmodellen gör det enklare för medarbetarna 
och politikerna att fokusera på vad vi styr emot. 
 
I den nuvarande styrmodellen finns det övergripande mål som inte är 
applicerbara på alla nämnderna, och det finns också mål som är satta på fel 
nivå, vilket resulterar i att det blir ett alldeles för stort antal mål för 
verksamheterna att hantera. Därför har ett projekt inletts som syftar till att 
förädla nuvarande styrmodell så att det blir  

- tydligare kopplingar till visionen 
- ett begränsat antal mål som alla är applicerbara på samtliga 

verksamheter 
- klara och tydliga mål på alla nivåer för såväl förtroendevalda som 

för tjänstemän 
- tydligare rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän 
- det blir lättare för kommunfullmäktige och nämnderna att prioritera 

utifrån kommunens långsiktiga behov 
- hållbart över flera mandatperioder. 

 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
---   
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Dnr KS18/261 

 § 119 Avfallstaxa 2019 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avfallstaxor i enlighet med taxebilagan 
som gäller för Habo, Jönköping, och Mullsjö kommuner.  
 
Ärendebeskrivning 
June Avfall & Miljö AB ägs gemensamt av Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner och ansvarar för utförandet av hushållsavfallsansvaret i de tre 
ägarkommunerna. June Avfall & Miljö AB har i uppdrag att ta fram förslag 
till taxor för 2019 för hushållen i ägarkommunerna.  
 
För år 2019 föreslår June Avfall & Miljö AB att avfallstaxan förblir 
oförändrad jämfört med 2018 års taxa, med undantag för taxan för 
latrintömning i Habo och Mullsjö kommuner som föreslås höjas till samma 
nivå som i Jönköpings kommun för 2019. 
 
Jönköpings kommun har under ett antal år arbetat för att minimera latrin-
abonnemangen och att med information och miljöstyrning av taxan förmå 
hushållen att välja andra alternativ som är bättre ur miljö- och 
arbetsmiljösynpunkt. Av den anledningen är latrinabonnemangen betydligt 
dyrare i Jönköping jämfört med Habo och något dyrare jämfört med 
Mullsjö. I 2018 års taxeförslag beslutades att kostnaden för 
latrinabonnemangen i Habo och Mullsjö skulle lämnas oförändrade under 
år 2018 och att June Avfall & Miljö AB under 2018 ska informera berörda 
hushåll i Habo och Mullsjö kommuner att latrinabonnemanget 2019 
kommer att höjas till samma nivå som i Jönköpings kommun samt att 
informera hushållen om vilka alternativ som finns till latrinabonnemang. 
Information kommer att gå ut till berörda latrinabonnemang i Habo och 
Mullsjö under oktober 2018.  
 
Latrintaxan i Habo och effekten av höjning år 2019 jmf med taxa år 2018 
 
Latrintaxan Habo Antal 2018 2019 Höjning i % 
Var 14:e dag 32 1 609 4 950 208 % 
Var 4:e vecka 0 Ej 2750 0 

 
Tömning påbörjas i mitten av maj och avslutas i mitten av september. Pris inkl. moms 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska fatta beslut om 
avfallstaxor i enlighet med taxebilagan som gäller för Habo, Jönköping, 
och Mullsjö kommuner (AU 2018-10-23 § 90). 
 
---   
Beslutet skickas till:  
June Avfall & Miljö 
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Dnr KS18/231 

 § 120 Avgift för tillsyn via trygghetskamera 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2019 ta ut avgift om 
0,33 procent av prisbasbeloppet per månad (155 kr/månad år 2019) för e-
tillsyn via trygghetskamera och att avgiften ska ingå i maxtaxan och 
justeras vid förändring av prisbasbeloppet och avrundas till närmaste fem- 
eller tiotal kronor. 
 
Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) och Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Ärendebeskrivning  
Tillsyn via trygghetskamera e-tillsyn är ett alternativ till ett vanligt besök 
och innebär att personal tittar till brukaren genom en kamera. Brukaren 
bestämmer själv om tillsynen ska ske via kamera eller via ett ordinärt 
besök då personal från hemtjänsten kommer hem till brukaren. 
 
Tjänsten vänder sig främst till den som behöver tillsyn utan att bli störd. 
Den som exempelvis är lättväckt, sover oroligt eller helt enkelt inte vill ha 
personligt besök i hemmet kan välja e-tillsyn. 
 
Kameratillsynen utförs av extern utförare. Tillsynen sker i enlighet med 
klockslagen som anges i biståndsbeslutet. Om personalen inte ser brukaren 
under tillsynstillfället, görs en ny tillsyn efter en stund. Om brukaren 
fortfarande inte är synlig kontaktas hemtjänsten som åker hem till 
brukaren. 
 
Kameran är aktiv endast när tillsynen ska utföras och spelar inte in eller 
sparar något ljud-, bild- eller filmmaterial. Det enda som finns är loggtider 
för när, hur länge och vem som har gjort tillsynen.  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att från den 1 januari 2019 ta 
ut avgift om 0,33 procent av prisbasbeloppet per månad (155 kr/månad år 
2019) för e-tillsyn via trygghetskamera och att avgiften ska ingå i 
maxtaxan och justeras vid förändring av prisbasbeloppet och avrundas till 
närmaste fem- eller tiotal kronor (SN 2018-08-29 § 61). Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag (KS 
2018-11-14 § 152).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) säger att möjligheten att använda digitala hjälpmedel 
länge har diskuterats i socialnämnden och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  209 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 120 
 
Olle Moln Teike (SD) säger att kommunen kommer spara mycket pengar 
på om omsorgstagarna väljer e-tillsyn och yrkar därför på att ingen avgift 
ska tas ut för detta.  
 
Morgan Malmborg (HD) anser att det behövs en konsekvensanalys för att 
utreda om kommunen kommer att tjäna på e-tillsyn och yrkar på en 
återremiss. 
 
Maria Alsén (L) och Ulf Bertills (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och frågar därför om 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
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Dnr KS18/232 

§ 121 Avgift för måltider och förbrukningsmaterial för brukare 
inom funktionshinderomsorgen 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2019 ta ut avgift för 
mat och förbrukningsmaterial av brukare inom funktionshinderomsorgen 
enligt följande: 
 
Brukare 21 år och äldre 
Brukare 21 år och äldre betalar avgift om maximalt 129 kronor per dygn 
(högsta dygnskostnad). 
Frukost - 20 % av högsta dygnskostnad 
Mellanmål - 10 % av högsta dygnskostnad 
Huvudmål - 40 % av högsta dygnskostnad 
Kvällsmål - 30 % av högsta dygnskostnad 
Endast varm dryck - 5 % av högsta dygnskostnad 
 
Brukare 20 år eller yngre 
Brukare 20 år eller yngre betalar avgift om 78 kronor per dygn. 
Avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i verksamheten. 
Vid övernattning betalar brukare avgift för minst två dygn. 
 
Tidigare beslut om matavgifter som berör intern verksamhet upphör att 
gälla i samband med att ny avgift införs.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår att en avgift tas ut för mat och 
förbrukningsmaterial av brukare inom funktionshinderomsorgen. Syftet 
med de nya avgifterna är att förenkla administrationen samt att förtydliga 
avgift för mat och förbrukningsartiklar. Avgiften för brukare över 21 år är 
anpassad för att främja valmöjligheten. Endast de måltider som brukaren 
väljer att äta gemensamt debiteras. 
 
Förändringarna förväntas inte ge några ökade intäkter för kommunen. 
Efterfrågan på måltider kommer inte att förändras. 
 
Kommunen har rätt att ta ut avgift för mat och förbrukningsartiklar när 
brukare tar del av stöd som beviljats enligt socialtjänstlagen eller lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
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Dnr KS18/225 

§ 122 Budget 2019 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att behandla 2019 års budget som 1-
årsbudget. Budgeten för 2019 fastställs till:  
 
DRIFTBUDGET  
1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 1 042 000 

kronor. 
 

2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 760 000 
kronor. 
 

3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 
746 000 kronor. 
 

4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 7 687 000 
kronor.  
 

5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag år 2019 uppgår till  
24 478 000 kronor.  
 

6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 28 319 000 
kronor. 
 

7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 15 000 
kronor.  
 

8. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 6 439 000 
kronor. 
 

9. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 2 927 000 
kronor. 
 

10. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till  
18 051 000 kronor.  
 

11. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till  
395 835 000 kronor. 

 
12. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 183 247 000 

kronor. 
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Forts § 122 
 
13. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 5 289 000 

kronor. 
 

14. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår år 2019 till 9 679 000 kronor. 
 

15. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår år 2019 till 15 663 000 
kronor. 

 
16. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår år 2019 till  

2 000 000 kronor. 
 
17. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår år 2019 

till -2 000 000 kronor. 
 
18. Nettobudgetanslag för nya avskrivningar uppgår år 2019 till 3 264 000 

kronor. 
 

19. Nettobudgetanslag för övrigt uppgår år 2019 till 2 473 000 kronor.  
 
INVESTERINGBUDGET 
20. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår år 2019 till  

700 000 kronor. 
 

21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, skattefinansierad verksamhet, 
uppgår till år 2019 till 50 960 000 kronor. 
 

22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår år 2019 
till  30 360 000 kronor. Anslutningsavgifter för vatten/avlopp beräknas 
till 26 480 000 kronor.   

 

23. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 533 000 
kronor.  
 

24. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till  
950 000 kronor.  

 
25. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag år 2019 uppgår till  

2 700 000 kronor.  
 

26. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2019 till 1 325 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 650 000 kronor.  

 
TAXOR OCH AVGIFTER   
27. Taxor och avgifter för år 2019 fastställs enligt speciell taxebilaga.  
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Forts § 122 
 
SKATTESATS 
28. Utdebiteringen för år 2019 fastställs till 22:17 kronor.  

 
PARTISTÖD 
29. Partistödet för år 2019 fastställs till 6 429 kronor i grundbidrag samt  

7 286 kronor i mandatbidrag.   
 
UPPLÅNING  
30. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2019 får uppgå 

till högst 310 000 000 kronor.   
 

31. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning 
ske med högst 25 000 000 kronor. 

 
SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR 
32. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 20-

21 i arbetsutskottets beslutsunderlag, i 2019 års budget.  
 

ÖVRIGT  
I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2019 enligt 
arbetsutskottets beslutsunderlag. Ovanstående innebär att resultatet uppgår 
till 14 857 000 000 kronor.  
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för 2019. På grund 
av osäkerhetsfaktorer i omvärlden, som att det just nu är mycket svårt att 
beräkna inflyttningstakten till Habo över en längre tid, har 
budgetberedningen enats om att uppgifterna för år 2019 behandlas som 
budget medan uppgifterna för åren 2020 och 2021 behandlas som ram. 
Detta innebär att ramarna för åren 2020 och 2021 kommer att omprövas 
under nästa års budgetarbete. Specifikationerna, avseende åren 2020 och 
2021, under nämndernas avsnitt kommer som en följd av detta att 
omarbetas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt  
budgetberedningens förslag (KS 2018-11-14 § 155). 
 
Vid dagens sammanträde redogör ekonomichef Johan Bokinge för att 
befolkningsprognosen avseende 2019 har räknats så sent som den 23 
november. Anledningen till detta var att man sett att flera byggprojekt inte 
kommer att komma igång som beräknat 2019, vilket får en påverkan på 
inflyttningen. Den nya prognosen visar på 271 färre invånare än vad som 
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Forts § 122 
 
tidigare beräknats. 104 av dessa är mellan 0-19 år, vilket får stor betydelse 
för barn- och utbildningsnämndens ekonomi då kostnaderna beräknas bli 
4,8 miljoner kronor mindre än vad man tidigare har trott, vilket innebär att 
verksamheten inte behöver anpassas i samma omfattning.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Anders Rickman (L), Hanna Englund (C), Hans 
Jarstig (KD), Nicklas Gustavsson (S) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in ett eget budgetförslag som skiljer 
sig mot budgetberedningens förslag på följande sätt:  
En tjänst mindre inom integrationsverksamheten (+450 000 kronor) 
En ny tjänst till barn med särskilda behov (-450 000 kronor) 
Två förskollärartjänster (- 900 000 kronor) 
Sänkta arvoden för förtroendevalda (+1,4 miljoner kronor) 
Gratis trygghetslarm (-500 000 kronor). 
Resultatet blir enligt Morgan Malmborgs förslag detsamma som 
budgetberedningens resultat på 14 857 000 kronor. 
 
Utöver detta föreslår Morgan Malmborg att HVB-hemmet Ringvägen säljs 
vilket bör innebära att låneskulden kan minska med 10 miljoner kronor.  
 
Även Sverigedemokraterna har lämnat in ett eget budgetförslag som skiljer 
sig mot budgetberedningens förslag på följande sätt: 
Minskade resurser till integration fritids- och kulturförvaltningen (+50 000 
kronor) 
Sänkt partistöd (+100 000 kronor) 
Sänkta arvoden för förtroendevalda (+300 000 kronor) 
Höjd budget för vaktmästeri (-450 000 kronor). 
Resultatet blir det samma som budgetberedningens förslag på 14 857 000 
kronor. 
 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag, dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Habodemokraternas förslag och dels Sverigedemokraternas förslag. 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
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Dnr KS18/276 

§ 123 Lokala ordningsföreskrifter, revidering 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till revidering av allmänna 
lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att förbjuda fyrverkerier i Habo 
kommun. Kommunfullmäktige beslutade den 27 september 2018 att ändra 
paragraf 16 i den kommunala ordningsstadgan. Användning av fyrverkerier 
och andra pyrotekniska varor ska endast vara tillåtna på nyårsafton mellan 
klockan 21:00 till följande dag klockan 02:00. Under övriga tider på året 
krävs tillstånd av polismyndigheten. 
 
Det är kommunen som beslutar om de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna, men beslutet ska granskas av länsstyrelsen som 
bland annat kontrollerar att de lokala ordningsföreskrifterna inte strider 
mot annan lag eller författning.  
 
I samband med ändringen angående fyrverkerier har en översyn av de 
lokala föreskrifterna i övrigt gjorts, och ytterligare en ändring föreslås. Det 
är § 14 som föreslås ändras från Hundar ska alltid hållas kopplade på 
offentlig plats i kommunens tätorter till Hundar ska alltid hållas kopplade 
på offentlig plats. Bakgrunden till ändringen är att det finns offentliga 
platser även utanför kommunens tätorter där hundar bör vara kopplade, t ex 
vandringsleder, motionsspår och badplatser. 
  
---  
 
Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  216 
 

 
Justeras Expedierats 

 

  Dnr KS18/105 

§ 124 Svar på motion om att utreda möjlighet att skapa 
alternativa äldreboenden i form av generationsboende 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Ulf Bertills (C) och Hanna Englund (C) har inkommit med en motion i 
vilken de föreslår att ”det utreds om det finns möjlighet att utverka statligt 
stöd, underlätta bygglovshantering och planarbetet, kanske tillhandahålla 
grund- och principritningar till ’Habo villa generation ÄO’. Villan skulle 
kunna designas för att exempelvis placeras i en villaträdgård och vara 
flyttbar”. 
 
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som skriver att det finns ett 
statligt stöd till bostäder för äldre som består av tre delar: 

• ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges 
med stöd av socialtjänstlagen 

• ny- eller ombyggnad av hyresrätter för äldre på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

• anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller 
bostadsrättshus 
 

Vad gäller bygglovshantering och planmöjligheter finns möjligheten att 
sätta upp ett Attefallshus, utan lov men med en anmälan, på 25 
kvadratmeter. Attefallshusen kan fungera som ett mindre bostadshus och 
det finns ett flertal leverantörer som tillhandahåller dessa. 
Byggnadsnämnden ansvarar för prövning av lov och förhandsbesked men 
får som myndighet inte ta fram några ritningar på ärenden som nämnden 
sedan ska handlägga (BN 2018-09-27 75).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Ulf Bertills (C) tackar för svaret på motionen.  
 
--- 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  217 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/271 

 § 125 Medborgarförslag gällande gatubelysning på gång- och 
cykelvägar 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för utredning och att förslaget ska återkomma till 
kommunfullmäktige för beslut.  
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit om att gång- och cykelbanor ska vara 
belysta. Se bilaga 1.  
  
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  218 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/287 

 § 126 Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Habo 
centrum och Furusjö 

  
Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga en cykelväg 
mellan Habo centrum och Furusjö. Se bilaga 2.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  219 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 127 Val av revisorer i Habo kommun 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som revisorer för Habo kommun:  
 
Stellan Carlström (S) 
Magnus Carlestav (S) 
Jerker Johansson (L) 
Maria Lindell Westmar (M) 
Johakim Knutsson (SD) 
 
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  220 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 128 Val av ordförande och vice ordförande för Habo kommuns 
revisorer 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Stellan Carlström (S) som ordförande och Jerker Johansson (L) som vice 
ordförande för Habo kommuns revisorer.  

 
 

--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  221 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 129 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen: 
 
Ledamöter    Ersättare 
Susanne Wahlström (M)  Karl Bergbom (M) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) Jakob Ün (M)  
Hans Jarstig (KD)  Maria Alfredsson (KD) 
Marie Lindholm (KD)  Johan Wållgren (KD) 
Anders Rickman (L)  Anders Almfors (L) 
Hanna Englund (C)  Maria Alsén (L) 
Gunnar Pettersson (S)  Helena Persson (C) 
My Rydbeck (S)  Göran Rehn (C) 
Kent Bjärkhed (S)  Lenny Ödegården (S) 
Johanna Rundlöf (V)  Mats Lindén (S) 
Olle Moln Teike (SD)  Karl-Fredrik Anner (S) 
   Sofia Johansson (S) 
 Joakim Lindblom (SD) 
 Mari Larsson (SD) 
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          
 
                                                                                                     

  
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  222 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 130 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen 

  
Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Susanne Wahlström (M) som ordförande, Gunnar Pettersson (S) som förste 
vice ordförande och Hans Jarstig (KD) som andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  223 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 131 Val av ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i barn-och 
utbildningsnämnden: 
 
Ledamöter   Ersättare 
Fredrik Wärnbring (M)  Ingemar Severin (M) 
Johanna Bergbom (M)  Anderas Skiöld (M) 
Lars Ramberg (KD)  Ragnwald Ahlnér (KD) 
Anders Almfors (L)  Marie Lindholm (KD) 
Birger Lindström (C)  Lotta Heinonen (L) 
Gunnar Pettersson (S)  Carina Gröndahl Sjöö (S) 
Amela Johansson (S)  Tobias Malmberg (S) 
Sofia Johansson (S)  Christina Källström (MP) 
Mikael Zander (SD)  Olle Moln Teike (SD) 
    
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
 
 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  224 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 132 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i 
barn- och utbildningsnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Anders Almfors (L) som ordförande, Gunnar Pettersson (S) som 1:e vice 
ordförande och Fredrik Wärnbring (M) som 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
--- 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Barn- och utbildningsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  225 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 133 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i socialnämnden:  
 
Ledamöter   Ersättare 
Lars Elwing (M)  Ulla Jönsson (M) 
Angelica Hansen (M)  Per-Henrik Persson (M) 
Hans Jarstig (KD)  Maria Alfredsson (KD) 
Maria Alsén(L)  Lennart Blåberg (KD) 
Göran Rehn (C)  Helena Persson (C) 
Nicklas Gustavsson (S)  Eva-Lis Svensson (S) 
Mats Lindén (S)  Eva Damberg (S) 
Robert Larsson (S)  Lena Danås (V) 
Mari Larsson (SD)  Manjit Sandhu (SD) 
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Socialnämnden 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  226 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 134 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i 
socialnämnden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Hans Jarstig (KD) som ordförande, Nicklas Gustavsson (S) som förste vice 
ordförande och Göran Rehn (C) som andre vice ordförande i 
socialnämnden. 

 
 

---  
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Socialnämnden 
 

 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  227 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 135 Val av ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden 
  

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i fritids- och kulturnämnden:  
 
Ledamöter   Ersättare 
Kristina Sporrong Esbjörnsson (M) Louise Sköld (M) 
Ann-Charlotte Kaljo (M)  Mats Thorsén (M) 
Karin Hultberg (KD)  Jon Harald Jonsson (KD) 
Liselotte Heinonen (L)  Birger Lindström (C) 
Ewa Wettebring (S)  Kent Bjärkhed (S) 
Jeanette Nyberg (S)  Thomas Gustafsson (S) 
Hans Fröding (SD)  Mari Larsson (SD) 
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Fritids- och kulturnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  228 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 136 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i 
fritids- och kulturnämnden 

 
Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Karin Hultberg (KD) som ordförande, Ewa Wettebring (S) som förste vice 
ordförande och Ann-Charlotte Kaljo (M) som andre vice ordförande i 
fritids- och kulturnämnden. 

 
--- 

 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Fritids- och kulturnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  229 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 137 Val av ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden 
  

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden:  
 
Ledamöter   Ersättare 
Niklas Fungbrandt (M)  Karl Bergbom (M) 
Henrik Gillek (M)  Sven-Anders Nyström (M) 
Jan Lenhammar (KD)  Leif Blom (KD) 
Lars-Åke Johansson (S)  Emil Fröding (V) 
Robert Larsson (S)  Margareta Fick (MP) 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. 
Valberedningen har föreslagit följande personer som ledamöter i 
byggnadsnämnden: Niklas Fungbrandt, Henrik Gillek, Jan Lenhammar, 
Lars-Åke Johansson och Robert Larsson.  
 
Som ersättare föreslår valberedningen Karl Bergbom, Sven-Anders 
Nyström, Leif Blom, Emil Fröding och Margareta Fick. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) föreslår sig själv som ersättare istället för Emil 
Fröding.  
 
Thomas Gustafsson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag att Emil 
Fröding ska vara ersättare.  
 
Morgan Malmborg (HD) yrkar bifall till Olle Moln Teikes förslag om att 
Olle Moln Teike ska vara ersättare.  
  
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels valberedningens förslag 
och dels Olle Moln Teikes förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag.    
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Byggnadsnämnden 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  230 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 138 Val av ordförande och vice ordförande i byggnadsnämnden 
 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Niklas Fungbrandt (M) som ordförande och Lars-Åke Johansson (S) som 
vice ordförande i byggnadsnämnden. 

 
 

--- 
 

Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Byggnadsnämnden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  231 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 139 Val av ledamöter och ersättare i miljönämnden i Habo och 
Mullsjö kommuner 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer från Habo kommun som ledamöter och ersättare i 
miljönämnden:  
 
Ledamöter   Ersättare 
Erik Johansson (M)  Leif Wangström (M) 
Gunnar Adolfsson (KD)  Daniel Assarsson (M) 
Helena Persson (C)  Birgitta Ström (L) 
Imre Skrenya (S)  My Rydbeck (S) 
Kerstin Klasson (MP)  Kent Bjärkhed (S) 
 
Ärendebeskrivning 
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner ska för perioden 
2019.01.01–20122.12.31 bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Habo 
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Mullsjö utser fyra 
ledamöter och fyra ersättare. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner 
Mullsjö kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  232 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 140 Val av förste vice ordförande i miljönämnden för Habo och 
Mullsjö kommuner 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Helena Persson (C) som förste vice ordförande i miljönämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
För kommande mandatperiod ska Habo kommun välja förste vice 
ordförande i miljönämnden. Mullsjö kommun väljer ordförande och andre 
vice ordförande.   

 
 

--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner 
Mullsjö kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  233 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 141 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i valnämnden:  
 
Ledamöter   Ersättare 
Rolf Westmar (M)  Erland Andersson (M) 
Leif Wangström (M)  Birgitta Ström (L) 
Ragnwald Ahlnér (KD)  Jon Harald Jonsson (KD) 
Nils-Inge Carlsson (S)  Christina Källström (MP) 
Jeanette Nyberg (S)  Lena Danås (V) 
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Valnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  234 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 142 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden 
 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Ragnwald Ahlnér (KD) som ordförande och Nils-Inge Carlsson (S) som 
vice ordförande i valnämnden. 

 
 

--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
Valnämnden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  235 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/306 

§ 143 Val av beredning för kommunrevisionens budgetförslag 
 

Valberedningens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
kommunfullmäktiges presidium som ledamöter i beredningen för 
kommunrevisionens budgetförslag.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till: 
De valda 
Personalenheten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  236 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/256 

§ 144 Huvudman i Tidaholms Sparbank 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 
nominera Marcus Eskdahl (S), Storhagen 34, 566 31, Habo som  
huvudman i Tidaholms Sparbank. 
 
Ärendebeskrivning 
Tidaholms Sparbank önskar att kommunfullmäktige i Habo utser 
huvudman med anledning av ny mandatperiod. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Tidaholms Sparbank 
Marcus Eskdahl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  237 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/305 

§ 145 Val av representant till Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden  

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2019.01.01–2022.12.31 utse 
Hans Jarstig (KD) som ordinarie representant och Nicklas Gustavsson (S) 
som ersättare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  
 
Ärendebeskrivning 
Avsikten med det finansiella samordningsförbundet mellan 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna och landstinget är att 
uppnå en effektiv resursanvändning i det gemensamma arbetet med 
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som ska 
syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  
 
Varje kommun som ska ingå i samordningsförbundet ska utse en 
representant och en ersättare.  
 
---  
 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
De valda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-11-29  238 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/307 

§ 146 Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring 
 

Kommunfullmäktige beslutar att anta regler för ersättares inkallande till 
tjänstgöring för de val av nämnder och styrelser med mera som förrättas av 
kommunfullmäktige för perioden 2019–2022.  
 

 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp;  
 

S 
 
L 
 
M 
 
KD 
 
V 
 
SD 
 
C  

inträder ersättare i nedan angiven  
partigruppsordning: 
 
S, V, MP, C, L, M, KD, SD, HD 
 
L, C, M, KD, S, MP, V, SD, HD 
 
M, C, KD, L, S, MP, SD, V HD 
 
KD, M, C, L, S, MP, V, SD, HD 
 
V, S, MP, C, L, KD, M, SD, HD 
 
SD, M, KD, C, S, MP, L, V, HD 
 
C, L, KD, M, S, MP, SD, V, HD 

 
  
 --- 
  
 Beslutet skickas till:  
 Samtliga nämnder 
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