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 § 47 Information om miljöutbildning 
  

 Miljöstrateg Ellen Lindberg berättar att det tagits fram en digital 
miljöutbildning. Initiativet har kommit från Värnamo kommun, som 
frågade om fler kommuner i länet vill vara med. Utbildningen har 
finansierats av digitaliseringsrådet.  
 
Idén är en grundläggande miljöutbildning för kommunens anställda, och 
innehållet har tagits fram gemensamt av kommunernas miljöstrateger. 
Målet är att de som går utbildningen ska förstå hur de påverkar miljön, 
vilka utmaningar vi står inför och hur vi kan göra skillnad samt bidra till en 
positiv utveckling. En koppling finns till de nationella miljömålen och till 
Agenda 2030. Utbildningen består av 8 kapitel och tar ca 45 minuter att 
göra. Den är obligatorisk för alla anställda, men för att fler ska få möjlighet 
att ta del av den, t ex näringslivet, föreningslivet, politiker, invånare och 
skolelever så kommer den även att läggas ut på kommunens hemsida. 
Utbildningen lanseras den 1 maj och de som slutför utbildningen under maj 
månad kan vara med och tävla om trevliga priser.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) uppmanar alla 
politiker att genomföra utbildningen. Därefter tackar kommunfullmäktiges 
ordförande för informationen.  
 
---  
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Dnr KS19/100 

 § 48 Slutredovisning av investeringsprojekt 
  

Beslut 
Redovisningen godkänns.  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har lämnat in slutredovisning för 
investeringsprojekt som överstiger 3 miljoner kronor.  
 
Fuktåtgärder på Hagabodaskolan Hus 2/Kulturskolan har kostat 6,4 
miljoner kronor, vilket är ca 1 miljon kronor mindre än budgeterat. Den 
positiva avvikelsen förklaras främst av icke budgeterade bidrag från 
Boverket. 
 
Periodiskt underhåll av gata/park har kostat 3 543 000 kronor, vilket är 
43 000 kronor mer än beräknat. Avvikelsen ses som försumbar.  
 
VA-projekt på Skolgatan har kostat 2 728 000 kronor vilket är 872 kronor 
mindre än budgeterat. Avvikelsen beror på förmånligare anbud än 
förväntat. 
 
_____ 
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Dnr KS19/58 

 § 49 Årsredovisning 2018 
  

Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 
 
att godkänna reservationer från 2018 års investeringsbudget till 2019 års 
investeringsbudget med 48 282 999 kronor, innebärande att 2019 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad 
 
att godkänna förskott och under- och överskott från 2018 års 
investeringsbudget med 4 589 201 kronor, innebärande att 2019 års 
investeringsbudget minskas i motsvarande grad 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 88 428 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 22 412 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 317 450 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2018. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 
kronor 
 
att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja 
styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt 
 
att i övrigt godkänna föreliggande redovisning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge föredrar ärendet. Ekonomienheten har tagit 
fram en årsredovisning för 2018. Resultatet uppgår till 23 miljoner kronor, 
vilket är 21,6 miljoner kronor bättre än budget. Det är också det näst bästa 
resultatet för både kommunen och koncernen som helhet någonsin. I 
resultatet ingår dock vinster från försäljning av tomter med 6,3 miljoner 
kronor. Johan Bokinge säger att det är glädjande att nämnderna gör ett bra 
resultat, och särskilt socialnämnden som gör ett överskott på 9,5 miljoner 
kronor.  
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Forts § 49 
 
Johan Bokinge går också kort igenom kommunens styrkort och lyfter fram 
några exempel på mål som nått och inte nåtts.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) tackar för presentationen och säger att ett gott 
resultat är jätteviktigt när vi blir fler och fler i kommunen. Han är väldigt 
nöjd med årsredovisningen och resultatet och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Susanne Wahlström (M) säger att politiker och anställda har gjort ett 
fantastiskt arbete under året, och att det är viktigt att vi fortsätter vara en 
attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla den personal vi har. Det är 
också viktigt att vi ser vilka utmaningar vi har framför oss. För politikerna 
är det viktigt att ta ställning till vilken väg vi ska gå och vilka prioriteringar 
vi ska göra, för vi kan inte göra allt som vi vill.  
 
Hanna Englund (C) säger att ett bra resultat är av största vikt för att möta 
de utmaningar vi står inför. Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Hans Jarstig (KD), är som socialnämndens ordförande glad över att 
socialnämnden har gjort ett bra resultat, vilket han vill tacka alla medarbete 
för. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förlag.  
 
Anders Rickman (L) påpekar också att kommunen står inför stora 
utmaningar och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
_____ 
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Dnr KS19/58 

 § 50 Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet   
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ ansvarsfrihet för 2018 års 
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2018.  
 
Stellan Carlström (S) från revisionen föredrar ärendet och går igenom 
revisionsberättelsen.  
 
Revisionen noterar att barn- och utbildningsnämnden gör ett underskott 
mot budget med 5,8 miljoner kronor trots att 2,25 miljoner kronor har 
tillförts under året. Revisionens uppfattning är att nämnden måste förbättra 
sin ekonomistyrning. 
 
Revisionen noterar också att det finns ett antal fullmäktigebeslut som inte 
har verkställts och anser att kommunstyrelsen måste agera för att de beslut 
fullmäktige tar genomförs. 
 
Vidare anser revisionen att det är en för låg måluppfyllelse avseende 
verksamhetsmålen, endast 25 % av målen uppnås.  
 
Revisionen bedömer sammantaget att  

• styrelse och nämnder i Habo kommun i allt väsentligt har bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt.  

• räkenskaperna är rättvisande.  
• styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig. 
• resultatet i årsredovisningen delvis är förenligt med de finansiella 

mål fullmäktige beslutat. 
• resultatet inte är förenligt med de verksamhetsrelaterade mål 

fullmäktige har beslutat.  
 
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ, och att fullmäktige 
godkänner kommunens årsredovisning för 2018.  
 
---  
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Dnr KS19/5 

 § 51 Reglementen för byggnadsnämnden/trafiknämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för 
byggnadsnämnden/trafiknämnden. 
 
Ärendebeskrivning 
Minst en gång per mandatperiod sker en översyn av kommunstyrelsens och 
övriga nämnders reglementen (barn- och utbildningsnämnden, 
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden). Ett nytt reglemente för kommunstyrelsen behandlas av 
kommunfullmäktige den 28 februari 2019. 
 
Förslag till nya reglementen för övriga nämnder behandlas av respektive 
nämnd innan de behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen 
beslutade den 13 mars att föreslå kommunfullmäktige att anta reglementen 
för byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden. Emellertid föll sidor av byggnadsnämndens reglemente 
bort i utskicket till kommunfullmäktige, och beslut togs om att skjuta upp 
ärendet till detta sammanträde.  
 
______ 
 
Beslutet skickas till:  
Byggnadsnämnden 
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Dnr KS19/5 

 § 52 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta barn- och utbildningsförvaltningens 
förslag på reviderat reglemente. Reviderat reglemente gäller från den 1 maj 
2019. 
 
Ärendebeskrivning  
Minst en gång per mandatperiod sker en översyn av kommunstyrelsens och 
övriga nämnders reglementen (barn- och utbildningsnämnden, 
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden). Nya reglementen för kommunstyrelsen, 
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden har redan behandlats.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS19/49 

 § 53 Svar på motion om prioritering av bussgator 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun bör ta bort avsmalningar, trånga gator och göra bussfickor 
så att trafiken för bussen flyter på bättre, samt se över dragningen av 
bussgatorna så att mer ”slingtrafik” kan köras mot tåget och hållplatser i 
andra delar av Habo för att skapa ett lokalt resande. Han skriver även att 
Habo i samråd med regionen bör se över möjligheten att köra matartrafik 
och direktbussar från pendelparkeringar till industriområden i Jönköping. 
Motionären föreslår  

• att Habo kommun ser över och prioriterar bussgatorna, samt att 
trafikdragningen täcker fler områden för lokalt resande och mer 
pendeltrafik till Jönköping, och  

• att Habo kommun frågar bussförarna vad som är bäst för deras 
arbetsmiljö och trafiksäkerheten vid ombyggnation av bussgator.  

 
Administrativ chef Frida Wahlund skriver 2019-03-20 att det på flera håll 
inom Habo tätort förekommer avsmalningar och liknande som 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, till exempel utanför Alléskolan. Habo 
kommun har inte mottagit några synpunkter från Jönköpings länstrafik om 
att detta skulle vara ett problem för bussen eller för bussförarna. Också i 
centrum förekommer avsmalningar, och även om det inte inkommit några 
synpunkter från Jönköpings länstrafik om detta så har det inkommit andra 
synpunkter på trafiksituationen i centrum och det kan finnas anledning att 
se över den.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att en markanvändningsplan 
ska tas fram för centrum. Syftet med markanvändningsplanen är att ta ett 
samlat grepp om utvecklingen av Habo centrum, och där ingår också att se 
över trafikflödena.  
 
Vad gäller trafikdragningen av bussar så är det Jönköpings länstrafik som 
ansvarar och finansierar kollektivtrafiken. Habo kommun för dock en 
ständig dialog med länstrafiken om vilka behov som kommunen ser. I flera 
års tid har kommunen påtalat behovet av bättre kollektivtrafik på nya 
Bränningeområdet. Tyvärr har detta ännu inte blivit verklighet på grund av 
att länstrafiken dragits med stora underskott, men i och med ny 
upphandling av regionbussar kommer en ny linje att trafikera Habo på 
Bränningesidan från och med juni 2020. Exakt dragning av denna linje är 
dock fortfarande under utredning.  
 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-04-25  81 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 53 
 
Habo tätort har i dagsläget god pendeltrafik till Jönköpings resecentrum 
med halvtimmestrafik med buss och heltimmestrafik med tåg. Dock saknas 
kollektivtrafik till de stora industriområdena i Jönköpings kommun. För att 
få bättre underlag till vilka åtgärder som kommunen bör satsa på för att öka 
möjligheten för invånarna att åka kollektiv kommer en resvaneunder-
sökning att genomföras våren 2019. Beroende på vad enkäten visar för 
resultat kan det bli aktuellt för kommunen att i dialog med länstrafiken 
arbeta för anpassningar av linjetrafiken.  
 
Vad gäller bussförarnas arbetsmiljö så är det arbetsgivarens ansvar och inte 
kommunens, men det kan vara lämpligt att kommunen, inför en eventuell 
ombyggnation av bussgatorna, för en dialog med länstrafiken för att 
inhämta synpunkter på hur de och entreprenörerna anser att bussgatorna 
ska se ut för bästa arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Dock är en ombyggnation  
i nuläget inte aktuell.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom tackar för behandlingen av motionen och säger att det 
sedan motionen skrevs framkommit att det pågår mycket angående 
planeringen av kollektivtrafiken i Habo.  
 
____ 
_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 54 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 sju motioner som inte är avgjorda: 
 

 
1. Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad (C) 

Inkom 2018-04-26 
Återremitterad av kommunstyrelsen till förvaltningen.  

 
2. Motion om lokal tiggeribegränsning (HD) 

Inkom 2019-01-31 
 

3. Motion om tiggeriförbud (SD) 
Inkom 2019-01-31 
 

4. Motion om klimatomställningsplan (V) 
Inkom 2019-02-28 
 

5. Motion om införande av kommunbyggnadspris (SD) 
Inkom 2019-02-28 
 

6. Motion om kostpolicy kring matfetter (SD) 
Inkom 2019-02-28 
 

7. Motion om trygghetsboende vid Falks rondell med ägardirektiv 
(HD) 
Inkom 2019-03-28 
 

 
_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 55 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 två medborgarförslag som inte är avgjorda: 
 

 
1. Medborgarförslag om ny infart till förskolan Upptäckaren  

Inkom 2019-02-28 
 

2. Medborgarförslag om gångväg från pendelparkeringen till stationen 
Inkom 2019-02-28 

 
_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 56 Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda 
fullmäktigebeslut 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna godkänn redovisningen av ej 
verkställda motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut, samt att låta 
samtliga motioner och beslut stå kvar på bevakningslistan utom motion om 
Äldreboende i modern tappning vilken avförs från listan. 
 
Ärendebeskrivning 
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 följande motioner på bevakningslistan:   
Motion om hundrastgård 
Beslutsdatum: 2016-09-29 
Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till 
budgetberedningen. 
Kommentar: Ej genomfört. 
 
Motion om äldreboende i modern tappning 
Beslutsdatum 1: 2015-04-30 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Beslutsdatum 2: 2017-03-30 
Beslut: Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån 
prioriteringsordningen i rapporten ge förslag till lämpliga platser att avsätta 
mark för byggnation på, samt att utifrån förslaget utlysa en 
markanvisningstävling i syfte att undersöka möjligheterna och intresset för 
att genomföra projektet. Processen ska också innehålla någon form av 
medborgardialog och utställning på biblioteket för att presentera de olika 
förslagen som inkommer i markanvisningstävlingen. I markanvisningen 
ska det framgå att även kooperativa hyresrätter kan vara ett alternativ med 
vård och serviceavtal.  
Kommentar: Tekniska förvaltningen har utifrån rapporten upprättat ett 
utvärderingsunderlag för de olika lokaliseringsalternativen, samt tagit fram 
ytterligare ett alternativt markområde som bedöms ha bättre förutsättning 
för lokalisering av boende jämfört med rapportens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-30 att uppdra till tekniska 
förvaltningen att upprätta ett förslag till markanvisningstävling för detta  
område, dvs. korsningen Munkvägen-Kråkerydsvägen. Endast ett bidrag  
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lämnades in och detta gick inte i linje med intentionen för 
markanvisningstävlingen varför kommunstyrelsen 2019-03-13 beslutade 
att inte anta det inkomna bidraget, och att utlysa en ny 
markanvisningstävling på lämplig plats utifrån intentionerna i motionen.  
 
Sedan motionen lämnades in 2014 och slutrapporten togs fram våren 2017 
har förutsättningarna i centrum ändrats. Flera centrumnära fastigheter har 
sålts och fått nya ägare. Med anledning av detta beslutade 
kommunfullmäktige 2019-02-28 att en markanvändningsplan för centrum 
ska tas fram. 
 
Förslag till beslut: Motionen föreslås avföras från bevakningslistan med 
hänvisning dels till att kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en ny 
markanvisningstävling, dels till att förutsättningarna i centrum har 
förändrats sedan motionen lämnades in och slutrapporten togs fram. 
 
Motion om allmän gatubelysning i Rödån 
Beslutsdatum: 2017-04-27 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till 
budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad. 
Kommentar: Arbete pågår. 
 
Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö 
Beslutsdatum: 2017-10-26 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 
det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 och att mätbara mål 
för elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram. 
Kommentar: Det kostpolitiska programmet har ännu ej reviderats.   
 
Motion om att minska matsvinnet 
Beslutsdatum: 2018-01-25 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om att lägga in ett 
mål om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta läggs in i 
det nya programmet som ska tas fram 2019. 
Kommentar: Det nya miljöprogrammet är inte klart.  
 
Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik 
Beslutsdatum: 2018-03-22 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att 
tillsättande av fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018. 
Kommentar: Fullmäktigeberedningen är ännu ej tillsatt, kansliet kommer 
att arbeta med frågan efter Europaparlamentsvalet. 
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Motion om fler busskurer vid väg 195 
Beslutsdatum: 2018-12-12 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som 
avser att sätta upp busskurer vid Ebbarp och att anse motionen vara 
besvarad i den del som avser övervakningskameror.  
Kommentar: Ej genomfört.  
 
Motion om möjligheter till kompetensförsörjning genom företagssafari 
Beslutsdatum: 2018-06-14 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att uppdra åt 
näringspolitiska rådet att utse en projektgrupp.  
Kommentar: Ej genomfört på grund av bristande intresse hos företagarna. 
Nytt försök planerat till hösten 2019. 
 
Motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och unga i Habo 
Beslutsdatum 2018-09-27  
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 75 000 kronor år 2019 till 
folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland våra barn 
och ungdomar angående normer, samtycke ömsesidighet och respekt. 
Elevhälsan ska inkomma med en utvärdering av insatserna hösten 2019 till 
folkhälsorådet för eventuellt permanentande. 
Kommentar: Två aktiviteter genomförda i form av temadagar med årskurs 
7 och 8. Utvärdering ej gjord.  
 
 
Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 31 december 
2018 har ännu inte verkställts:  
 
KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal 
Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats. 
 
KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka fastigheter som 
ska bevaras i kommunen ska tas fram. 
Kommentar: Fritids- och kulturnämnden äskade medel för detta i budget 
2018, men det beviljades ej och beslutet kommer därför ej att bli verkställt 
under 2018. 
 
KF § 62 2017-06-08 Beslut om att göra en begränsad översyn av lekplatsen 
i Baskarp. 
Kommentar: Översynen är ännu inte genomförd. 
 
KF § 97 2018-09-27 Beslut 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  
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dag klockan 02:00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 
polismyndigheten. 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut. Kommunen 
har överklagat.  
 
KF § 123 2018-11-29 Beslut om att anta förslag till revidering av de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun. 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut. Kommunen 
har överklagat. 
 
 
_____ 
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 § 57 Avsägelse och fyllnadsval till fritids- och kulturnämnden   
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Birger Lindström (C) och 
beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 
december 2022 till ny ersättare i fritids- och kulturnämnden utse Staffan 
Svanberg, Kärrsvägen 38, 566 32 Habo.  
 
Ärendebeskrivning 
Birger Lindström har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i fritids- och 
kulturnämnden, varför en ny ersättare måste väljas.  
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  

Birger Lindström 
Staffan Svanberg 
Fritids- och kulturnämnden 
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§ 58 Val av ordförande och två ledamöter i styrelserna för Habo 
Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse 
 
Mats Wärnbring, Swedenborgsgatan 71, 554 48 Jönköping 
till ordförande i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 
2020, samt 
  
Mathias Bransmo, Notdragargatan 3, 566 35 Habo, och  
Lisette Ohlsson, Skinnkärr 11, 564 91 Bankeryd 
till ledamöter i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 
2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag till är Mats Wärnbring 
(ordförande), Ulf Karlsson (vice ordförande), Catrin Jalkander, Mattias 
Bransmo och Lisette Ohlsson. Ulf Karlsson och Catrin Jalkander är valda 
fram till ordinarie bolagsstämma 2020 medan övriga är valda fram till 
bolagsstämman 2019. Ordförande väljs på ett år medan övriga ledamöter 
väljs på två år. 
 
Valberedningens presidium har vidtalat Mats Wärnbring, Mattias Bransmo 
och Lisette Ohlsson som alla ställer upp för omval.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Habo Energi AB 
De valda 
 
 
 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-04-25  90 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr  KS19/74 

§ 59 Val av nämndemän 2019–2023 
  

Beslut 
Ärendet återremitteras till valberedningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att utse sex nämndemän från Habo kommun att 
verka i Jönköpings tingsrätt. Valberedningen har tagit fram ett förslag till 
beslut i vilket Moderaterna har föreslagit tre kandidater, Kristdemokraterna 
en kandidat, Liberalerna en kandidat och Sverigedemokraterna en kandidat.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Nicklas Gustavsson (S) föreslår att ärendet återremitteras till 
valberedningen för vidare behandling.   
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till valberedningens förslag.  
 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
proposition på om ärende ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
det ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktig beslutar att 
återremittera ärendet.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska 
återremitteras röstar ja, den som röstar för att ärendet ska avgöra idag 
röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 23 ja-röster, 4 nej-röster och 4 ledamöter avstår 
från att rösta. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att 
återremittera ärendet.  
 
____  
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 § 60 Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck   
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Gustavsson (S), Jeanette Nyberg (S), Margareta Fick (MP) och 
Johanna Rundlöf (V) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att 
kommunen kartlägger i vilken grad som problematiken med hedersrelaterat 
våld och förtryck förekommer i Habo kommun, att en handlingsplan tas 
fram gällande detta och att personal utbildas, samt att en elevenkät 
genomförs årligen i vilken dessa frågor blir belysta. Se bilaga 2. 
 
_____ 
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 § 61 Motion om startande av grundsärskola   
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S) har lämnat in en motion i vilken de skriver att 
grundsärskolan är en rättighet och ett erbjudande för barn och ungdomar 
som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en 
intellektuell funktionsvariation. I Habo kan man idag välja på att gå 
grundsärskola i Jönköping eller att gå individintegrerat i grundskolan i 
Habo. För att möta barn och elevers behov, höja den specialpedagogiska 
kompetensen i kommunen och ge barnen möjlighet till ökad social kontakt 
med kamrater i närmiljön så föreslår motionärerna att kommunen i 
samband med byggnation av ny skola också planerar för grundsärskola 1-6 
och träningsskola 1-9, och att med start 2022 starta upp en grundsärskola 
för årskurs 7-9. Se bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Eva-Lis Svensson kommenterar motionen och säger att dessa barn är en 
glömd elevgrupp. 12 av de 14 barn som bor i Habo kommun och som går i 
grundsärskola får åka in till Jönköping för att gå i skolan. Nu är det dags att 
Habo kommun tar sitt ansvar och skapar en grundsärskola i Habo så att de 
kan få gå i skolan här där de bor och har sin fritid. Eva-Lis Svensson säger 
att det finns många värden i detta, inte minst det rent mänskliga, men också 
att det tillför mångfald till våra skolor – andra barn kan få det lättare att 
handskas med sina fördomar om dem som är annorlunda. Dessutom 
kommer kompetensen bland våra specialpedagoger att breddas.  
 
_____ 
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 § 62 Medborgarförslag om bättre villkor för närtrafiken   
  

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Habo kommun 
förhandlar om villkoren för närtrafik med Jönköpings närtrafik så att 
villkoren ändras till max 10 enkelresor/vecka och att dessa resor inte 
begränsas av tidsperioder och veckodagar. Se bilaga 4. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Dnr KS19/151  

 § 63 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
trygghetsboende   

  
Joakim (SD) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Susanne Wahlström (M). Se bilaga 5. Joakim Lindblom skriver att 
eftersom Sverigedemokraterna inte är med i styrgruppen för centrumplanen 
så är de nyfikna på vad som händer där, och att han vet att det är planerat 
att byggas nya flervåningshus i centrum. Han undrar om det är planerat att 
bygga en våning med trygghetsboende eller seniorboende i de nya 
flervåningshusen.  
 
Susanne Wahlström svarar att arbetet med centrumutvecklingsplanen ska 
påbörjas efter sommaren, så hon kan inte svara nu på vad som är planerat 
eftersom arbetet ännu inte har påbörjats. Susanne säger också att hon inte 
något om flervåningshus i centrum. Därför avvaktar hon gärna att 
styrgruppen får börja arbeta innan hon kan ge någon indikation på vart det 
arbetet kommer ta vägen.  
 
---  
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 § 64 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
egenproducerad el 

  
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Susanne Wahlström (M), vilken lyder: Finns det i Habo 
kommun någon intention och plan på mer egenproducerad el i med sol, 
vind och vatten. Se bilaga 6. 
 
Susanne Wahlström svarar att kommunen ställer sig öppen till alla 
förnyelsebara källor och man planerar att för en solcellsanläggning som 
från 2020 kommer öka elproduktionen med ca 110 MWh. Totalt kommer 
kommunen då att kunna producera ca 270 MWh. 
 
_____  
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Dnr KS19/153  

 § 65 Interpellation om gruva vid Norra Kärr   
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.  
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till kommunalrådet 
Susanne Wahlström (M) med följande avslutande rader: Hur ställer sig 
Habo kommun till gruvan i Norra Kärr? Se bilaga 7. 
 
Susanne Wahlström svarar att Vättern är en viktig dricksvattentäkt och hon 
förutsätter att alla kommuner som är beroende av Vättern värnar miljön i 
och i anslutning till Vättern. Habo kommun är medlem i 
Vätternvårdförbundet, vi jobbar kontinuerligt med vattenförsörjningen och 
vi har med flera punkter om detta i vårt miljöprogram. Habo kommun 
verkar för att vi även i framtiden ska ha en god vattenförsörjning. Se bilaga 
8. 
 
Olle Moln Teike tackar för svaret.  
 
Anders Rickman (L) deltar i debatten och påpekar att det stora problemet 
runt  Vättern inte är en eventuell gruva utan trafiken på E4 som går längs 
Vättern.  
 
_____ 
 
  

 
 

  



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-25 97 

Justeras Expedierats 

Dnr KS19/154 

§ 66 Fråga till socialnämndens ordförande om återvändande IS-
terrorister  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas. 

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande 
Hans Jarstig  med följande avslutande rader: Finns det någon 
handlingsplan för hur man hanterar återvändande terrorister i Habo? 
Se bilaga 9. 

Hans Jarstig svarar att detta är ett hot som måste tas på allvar, men att det i 
dagsläget inte finns någon handlingsplan i Habo kommun. Socialnämnden 
kan inte med säkerhet säga att det inte finns någon IS-terrorist i Habo 
kommun, men däremot har SÄPO koll på denna fråga. Frågan lever dock i 
Habo och vi har samverkan med Jönköpings kommun och kan dra nytta av 
varandra.  

Olle Moln Teike tackar för svaret. 

_____ 
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Dnr KS19/142  

 § 67 Avsägelse och fyllnadsval kommunstyrelsen   
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Joakim Lindblom (SD) 
och beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 
december 2022 till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Mikael Zander, 
Lammgränd 5, 566 36 Habo. 
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen, varför en ny ersättare måste väljas.  
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  

Joakim Lindblom 
Mikael Zander 
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nummer 59 
BESLUTANDE Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Gunnar Pettersson S X 
Susanne Wahlström M X 
Hans Jarstig  KD X 
Olle Moln-Teike SD X 
Ewa Wettebring S X 
Niklas Fungbrandt M avstår 
Hanna Englund C X 
Anders Almfors L X 
Nicklas Gustavsson  S X 
Marie Lindholm KD X 
Fredrik Wärnbring M X 
Joakim Lindblom SD X 
Jeanette Nyberg S X 
Maria Alfredsson KD - - 
Ulf Bertills  C - - 
Thomas Gustafsson  Berit Torstensson S X 
Anders Rickman L X 
Ingvar Briland  M X 
Johanna Siwertz V X 
Mari Larsson  SD X 
Morgan Malmborg HD avstår 
Eva Damberg S X 
Ann-Charlotte Kaljo  Johanna Bergbom M X 
Jon Harald Jonsson KD avstår 
Kent Bjärkhed S - - 
Henrik Esbjörnsson M X 
Helena Persson C - - 
Margareta Fick  Kerstin Klasson MP X 
Conny Eriksson SD X 
Eva-Lis Svensson  S X 
Jan Lenhammar KD avstår 
Maria Alsén  Liselotte Heinonen L X 
Thomas Werthén  M X 
Mats Lindén S X 
Lisbeth Bärenholdt M X 

Summa: 23 4 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-25 100 

Justeras Expedierats 

Bilaga 2 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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Bilaga 8 
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Bilaga 9 
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