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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2019-01-16 
  
Datum då anslaget sätts upp 2019-01- Datum då anslaget tas ned 2019-02 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift  
 

Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset i Habo 
 Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 17.00–18.55 
  
Beslutande Susanne Wahlström (S), ordförande 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)   
Hans Jarstig (KD)   
Marie Lindholm (KD)  
Anders Rickman (L)  
Hanna Englund (C)  
Gunnar Pettersson (S)  
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Johanna Rundlöf (V)  
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övriga närvarande 

Jan Sundman, kommunchef 
Frida Wahlund, sekreterare 
Ulrika Toorell, administratör/utredare  
Lotta Lindell, HR-administratör § 1-2 
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Utses att justera Henrik Sporrong Esbjörnsson Paragrafer: 1- 
  
Ordförande      
  
Justerande  
  
Sekreterare  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-01-16  2 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 § 1 Ekonomisk uppföljning 
  

Kommunchef Jan Sundman informerar att bokslutet preliminärt ser ut att 
hamna på 23 miljoner kronor, vilket är i nivå med förra årets bokslut, och 
betydligt bättre än det budgeterade resultatet på 1,4 miljoner kronor. 
Socialnämnden redovisar ett plusresultat på 9 miljoner kronor medan barn- 
och utbildningsnämnden redovisar ett negativ resultat på -6 miljoner 
kronor. 
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
---   
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 § 2 Praktisk information till kommunstyrelsens ledamöter 
  

HR-administratör Lotta Lindell och sekreterare Frida Wahlund informerar 
ledamöterna om vad som gäller kring arvodesutbetalningar, e-post, 
allmänna handlingar med mera.  
 
---   
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 § 3 Information om medarbetarenkät 
  

Personalchef Annika Ekdahl informerar om medarbetarenkäten som 
gjordes under hösten. Enkäten skickades ut till 851 medarbetare och 709 
svar kom in. Det ger en svarsfrekvens på 82,6 %, vilket i sammanhanget 
anses vara en högt.  
 
Enkäten är indelad i ett antal områden som exempelvis mål och uppdrag, 
kompetens och utveckling, arbetsgemenskap, ledarskap, medarbetsamtal 
och lön, samt hälsa. Det totala medelvärden för alla områden är 4,5 på en 
5-gradig skala. Arbetsgemenskap och medarbetarskap får högst 
medelvärden, medan medarbetarsamtal och lön får något lägre 
medelvärden.  
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
---   
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Dnr KS18/284  

 § 4 Revidering av pensionspolicy samt antagande av OPF-KL 
18    

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
pensionspolicy samt att anta OPF-KL 18 att gälla från och med 2019-01-
01. 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionspolicyn reviderades senast i januari 2015. Behov finns att policyn 
anpassas till nuvarande förutsättningar. Följande revideringar har gjorts: 
 

• Pensionsförstärkning vid förtida uttag har tagits bort. 
Arbetsgivarens möjlighet att använda pensionsförstärkning har inte 
nyttjats på flera år. Åtgärden kan användas vid antingen 
övertalighet eller då det finns andra orsaker och ska användas 
restriktivt. Beslut om pensionsförstärkning fattas av arbetsgivaren 
utifrån en individuell prövning. Möjligheten att åter börja använda 
pensionsförstärkning kvarstår då möjligheten finns i det centrala 
avtalet. 
 

• En pensionsmodell om 90-100 tillförs policyn. Modellen kan 
användas antingen vid övertalighet eller vid andra orsaker, 
exempelvis vid ohälsa eller som ett instrument för att säkra 
kommunens kompetensförsörjning i tider då det råder stor 
konkurrens om kompetensen på arbetsmarknaden. Möjligheten ges 
tillsvidareanställda som har fyllt 63 år och till 65 års ålder, men kan 
efter särskilt beslut förlängas som till längst s k LAS-åldern (i 
dagsläget 67 år). Arbetstiden och lönen minskas med 10 % och det 
fortsatta tjänstepensionsintjänandet behålls på samma nivå som 
innan arbetstidsminskningen.  

 
Nuvarande centrala pensionsavtal för förtroendevalda OPF-KL 14 har 
ersatts med ett nytt pensionsavtal, OPF- KL 18. Det nya avtalet följer OPF-
KL 14 med några ändringar. Ändringar i OPF-KL 18 ligger främst i att: 
 

• Familjeskydd tillkommit som motsvarar det som finns i AKAP-KL.  
• SKL har förtydligat att en pensionsmyndighet måste utses för att 

tolka och tillämpa bestämmelserna lokalt. I Habo kommun är 
kommunstyrelsen utsedd som pensionsmyndighet. 

• Att belopp under 200 kr inte behöver betalas ut kontant. 
 
---  
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Dnr KS19/4 

 § 5 Pensionsberäkning för avgående kommunalråd 
  

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att pensionsberäkningen för Thomas Werthén 
ska ske utifrån ett år med heltidsarvode och ett år med 55 % arvode, med 
stöd av PBF § 8 mom 2.  
 
Ärendebeskrivning  
Oppositionsråd Thomas Werthén, har ansökt om pension från och med 
2019-01-01. Thomas har haft förtroendeuppdrag på heltid under perioden 
2009-2014 samt uppdrag på 55% under 2015-2018. Bestämmelserna om 
pension och avgångsersättning för förtroendevalda med uppdrag om minst 
40 % och som påbörjat sitt förtroendeuppdrag före 2014 regleras enligt 
pensionsavtal PBF. Enligt PBF ska den pensionsgrundande årsinkomsten 
för Thomas Werthén beräknas på åren 2016-2017. Då uppdraget varierat i 
omfattning kan pensionsberäkningen i stället ske utifrån PBF § 8 mom 2: 
”Om den förtroendevalde inte innehaft uppdrag under nämnda två åren 
eller om uppdragen varit i varierande omfattning avgör 
pensionsmyndigheten hur årsmedelpoängen ska beräknas.”  
 
Då halva uppdragstiden utgjorts av 100 % och andra halvan av 55 % kan 
den pensionsgrundande årsinkomsten i stället beräknas med ett år av 
heltidsarvode och ett år med 55 % arvode, vilket mer avspeglar den 
faktiska tjänstgöringsgraden. 
 
---   
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Dnr KS13/363 

 § 6 Detaljplan för Kärnekulla 1:4, antagande     
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 
Kärnekulla 1:4 med flera.  
 
Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till Kärnekulla 1:28 inkom 2013-11-04 med ansökan om 
planbesked för fastigheten. Enligt ansökan ska fastigheten exploateras för 
service-, industri- och handelsändamål men också för bostäder. 
Kommunstyrelsen lämnade 2014-02-12 positivt planbesked och beslutade 
att detaljplaneläggningen skulle föregås av ett planprogram. I beslutet 
ingick även att byggnadsnämnden skulle fatta beslut om att upprätta 
detaljplaner som överensstämmer med planprogrammets intentioner. 
 
Under tiden som planprogrammet togs fram styckades fastigheten av och 
fick beteckningen Kärnekulla 1:4. Programområdet var uppdelat i två 
huvuddelar, den norra delen bestod av service-, industri- och 
handelsändamål och den södra delen bestod av bostäder. Planprogrammet 
var ute för samråd under april och maj 2015. Under samrådet inkom 22 
yttranden och en samrådsredogörelse togs fram. 
 
Efter programsamrådet valde exploatörerna att gå vidare med en detaljplan 
för den norra delen. Byggnadsnämnden godkände 2015-10-08 
plankostnadsavtalet och ett förslag till detaljplan togs fram. Under arbetets 
gång ändrades inriktningen till bostäder, skola och handel. 
 
Detaljplanen var ute för samråd med berörda sakägare och myndigheter 
mellan i början på april och i början på maj år 2017. De synpunkter som 
inkom finns sammanfattade i samrådsredogörelse. En av de synpunkter 
som inkom under samrådet var att en handelsutredning borde göras. En 
handelsutredning togs därför fram för att belysa förutsättningarna för 
handel inom Habo tätort. Handelsutredningen visade på att 
marknadsunderlaget för Habo tätort är begränsat och att 
detaljhandeln i centrum står inför stora utmaningar om det etableras 
ytterligare ett handelscentrum på Kärnekulla. Om handel ska tillåtas på 
Kärnekulla ska detta vara handel som kompletterar befintlig detaljhandel i 
centrum. Därför föreslås inte detaljhandel på Kärnekulla. 
 
Habo tätort har en kraftig befolkningstillväxt vilket stärker underlaget och 
ökar behovet specifikt för livsmedel. Nuvarande centrum ger inte stora 
möjligheter att utöka ytan för livsmedelsbutiker med tillhörande 
parkeringar med mera som krävs. Planförslaget ger därför möjlighet att 
etablera livsmedelsaffär, i enlighet med handelsutredningen, eftersom det  
bedöms finnas ett behov av en större livsmedelsbutik i ett läge med  
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Forts § 6 
 
möjlighet till parkeringsplatser och goda angöringsmöjligheter. Ett särskilt 
centrumprojekt bör istället startas upp med syfte att utveckla och stärka det 
centrum som finns idag tillsammans med fastighetsägare, affärsinnehavare 
och kommunen. Planförslaget ger också möjlighet att etablera en 
restaurang inom det norra handelskvarteret. På det östra handelskvarteret 
finns möjlighet att etablera handel med skrymmande varor, till exempel 
bilhandel, byggvaruhandel men också verksamheter som inte är störande 
för omgivningen.  
 
Ett kvarter inom Kärnekulla har reglerats för sporthall och söder om 
sporthallen planeras en F-6 skola för cirka 325 elever samt en förskola för 
120 barn. Ett antal kvarter regleras till bostadsändamål och i huvudsak är 
det flerbostadshus som planeras. Kvarteren närmast Kärnekullavägen 
regleras för grupphusbebyggelse såsom radhus/kedjehus.  
 
Centralt i planområdet finns ett kvarter som regleras till bostäder och 
äldreboende. I tidigare förslag var kvarteret reglerat för handel men man 
har valt att ta bort detta eftersom handelsutredningen avråder detaljhandel 
på Kärnekulla i nuläget. För att inte bygga bort möjligheten att i framtiden 
öppna upp för handel har planbestämmelser som kräver en rumshöjd för 
publika lokaler förts in på plankartan för bottenplanet. Om det i framtiden 
visar sig att det finns underlag för handel behöver en planändring göras för 
att tillåta handel inom kvarteret.  
 
Kvarteren som är placerade ut mot Bränningeleden och Kärnekullavägen är 
bullerutsatta och plankartan har bestämmelser som reglerar hur 
byggnaderna ska placeras och utformas för att kunna skapa boenden som 
uppfyller riktlinjerna för buller. Detta gäller bland annat genomgående 
lägenheter, och bullerskärmar/vallar. Riskanalysen har uppdaterats med 
transport av farligt gods på väg 195 samt Bränningeleden och närheten till 
industriområdet norr om Bränningeleden. Utifrån analysens konklusion har 
ett antal säkerhetsåtgärder föreslagits i detaljplanen så som placering av 
ventilationsöppningar, säkerställande av markhöjd mot väg 195, samt 
entréer och utrymningsvägar. Gång- och cykelvägar inom Kärnekulla ska 
kopplas ihop med angränsande gång- och cykelvägsnät. Den gång- och 
cykeltunnel som planerades vid Sjogarpsrondellen i samrådsförslaget har 
flyttats västerut. Detta har gjorts för att kunna fånga upp de som också 
kommer längs Kråkerydsvägen. Genom att flytta södergående busshållplats 
skapas en viktig knutpunkt för de som åker kollektivt. Här finns även 
pendelparkeringen. 
 
De gröna stråken på Kärnekulla är viktiga i många aspekter, inte minst för 
dagvattenhanteringen. Stor omsorg ska läggas på hur dessa utformas så att 
de fyller sin funktion som rekreationsstråk men också för hur dagvattnet 
ska fördröjas innan det leds till ravinen i söder. 
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Forts § 6 
 
Arbetsutskottet föreslår att detaljplanen ska antas (AU 2018-12-11 § 118). 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Kent Bjärkhed (S), Hans Jarstig (KD), Hanna 
Englund (C), Anders Rickman (L), Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) och 
Johanna Rundlöf (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
Olle Moln Teike (SD) anser att Kärnekulla-projeket kommer att utarma 
centrum och yrkar därför avslag till arbetsutskottets förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag.  
 
---  
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Dnr KS18/36 

 § 7 Detaljplan för Fiskebäck 3:76 med flera, granskning 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fiskebäck 
3:76. Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig för 
bostadsändamål. Ett samrådsförslag var ute för samråd under sommaren 
2013. Sedan såldes fastigheten och den nya ägaren har för avsikt att 
bebygga fastigheten med radhus istället för villor och förskola, vilket var 
förra fastighetsägarens intention. 
 
Ett nytt förslag på detaljplan togs fram och byggnadsnämnden vilket var 
ute för samråd mellan 1 februari och 8 mars 2018. Ett antal synpunkter 
inkom under samrådet och dessa är sammanställda i en samrådsredogörelse 
som finns med i granskningshandlingarna. Detaljplanen har översänts till 
kommunstyrelsen för granskning.   
 
--- 
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Dnr KS18/292 

 § 8 Framtagande av vatten- och avloppsplan 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att ta fram en ny VA-
plan enligt de projektdirektiv som tagits fram.  
 
Ärendebeskrivning  
Habo kommun har en vatten- och avloppsplan (VA-plan) som antogs år 
2011 och reviderades 2015. VA-planen beskriver endast så kallade 
omvandlingsområden vilket innebär områden som övergår från 
fritidsboende till permanentboende. Den nuvarande VA-planen uppfyller 
inte de krav som vattenförvaltningens åtgärdsprogram ger uttryck för. 
Enligt åtgärdsprogrammet ska kommunerna ha en aktuell VA-plan som 
innehåller bland annat följande delar:  
 

• Policy som är politiskt beslutad  
• Utbyggnadsplan  
• Dagvattenstrategi  
• Ledningsförnyelse/underhåll  
• Investeringsplaner/förnyelseplaner  
• Vattenförsörjningsplan  

 
Tekniska förvaltningen har sökt och beviljats ett bidrag för lokala 
vattenvårdsprojekt (LOVA) om 200 000 kronor. Den nya VA-planen ska 
tas fram genom ett förvaltningsövergripande arbete och ska vara väl 
politiskt förankrad. Genom att kommunstyrelsen formellt ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att ta fram en ny VA-plan enligt de redovisade 
projektdirektiven ges en inledande politisk förankring.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Gatu/va-chef 
Teknik chef 
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Dnr KS18/187 

 § 9 Svar på motion om studentbostäder 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga att anse motionen vara 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 
lämnat in en motion om att bygga om HVB-hemmet på Ringvägen till 
studentboende. 
 
Tio lägenheter på Ringvägen har sedan i juni 2018 hyrts ut till 
Pingstkyrkan och i augusti 2018 beslutad styrgruppen för lokalplanering att 
återstående delen om 10 lägenheter ska hyras ut till studenter. 
Tekniska förvaltningen har sedan beslutet fattades sökt, och fått beviljat 
bygglov för ändrad användning och ett förvaltningsavtal har förhandlats 
fram med Habo Bostäder för att administrera uthyrningen och för utförande 
av lokalvård. 
 
Efter beslutet om uthyrning till studenter tog fastighetschefen kontakt med 
högskolan för att få information om vilken efterfrågan det är på 
studentbostäder efter att terminen redan startat. Svaret från högskolan var 
att man ansåg att det med största sannolikhet inte skulle vara någon 
efterfrågan i Habo före årsskiftet men att det eventuellt kunde finnas viss 
efterfrågan inför vårterminen 2019. 
 
Tekniska förvaltningen kommer därför att erbjuda uthyrning av 10 
lägenheterna på Ringvägen till studenter fr.o.m. januari 2019. 
 
Arbetsutskottet föreslår att motionen därmed ska anses vara besvarad (AU 
2018-12-11 § 121).  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike yrkar att eftersom det som föreslås i motionen är 
genomfört så bör motionen anses vara bifallen. 
 
Hans Jarstig (KD) säger att diskussionerna om studentbostäder började 
långt innan motionen lämnades in, och han yrkar därför bifall till 
arbetsutskottets förslag om att anse motionen vara besvarad.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
om att motionen ska anses vara besvarad, och dels Olle Moln Teikes 
förslag om att motionen ska anses vara bifallen. Ordföranden ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. --- 
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Dnr KS18/201  

 § 10 Svar på motion om stöd till personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer   

  
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara  besvarad med hänvisning den utredning som pågår av 
funktionshinderomsorgen.  
 
Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där hon 
föreslår att en utredning görs för att fastställa om det finns behov av mer 
specialiserad verksamhet riktad mot personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer både gällande vuxna, ungdomar och barn. Motionen 
har remitterats till socialnämnden som lämnar följande yttrande:  
 
Socialnämnden ansvarar för att verksamheterna inom 
funktionshinderomsorgen bedrivs ändamålsenligt och resurseffektivt inom 
de lagar och förordningar som styr verksamheten. Socialnämnden anser att 
det finns ett stort behov av att en utredning görs av 
funktionshinderomsorgen och har därför föreslagit kommunstyrelsen att en 
utredning ska genomföras av funktionshinderomsorgen av extern konsult 
samt att kommunstyrelsen tillskjuter medel för detta. Kommunstyrelsen 
beslutade den 10 oktober 2018 att inom kommunstyrelsens ram finansiera 
en sådan utredning. 
 
Utredningen omfattar följande huvudfrågeställningar: 
- Bedriver funktionshinderomsorgen verksamheten kostnadseffektivt? 
- Hur sker uppföljning av ekonomi, verksamhet, kvalitet och 

effektivitet? 
- Har verksamheten en anpassad och effektiv organisation? 
- Sker myndighetsutövningen på ett rättssäkert sätt, effektivt och med 

regelbundna uppföljningar? 
- Genomförs de beviljade insatserna och till vilken kvalitet? 
- Sker personalbemanningen effektivt och i enlighet med brukarnas 

behov? 
- Vilka krav och utmaningar kommer att ställas på 

funktionshinderomsorgen i framtiden? 
- Har Habo kommun en struktur och volym på verksamheten som 

motsvarar dagens och framtidens behov på 5-10 års sikt? 
 
Socialnämnden bedömer att pågående utredning kommer att ge svar på de 
frågor motionären ställer och föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad med hänvisning till pågående utredning (SN 2018-
11-21 § 104), vilket även arbetsutskottet förslår (AU 2018-12-11 § 122).  
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. ---  
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Dnr KS18/186 

 § 11 Svar på motion om att utveckla Habos torgdag 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom och Olle Moln Teike från Sverigedemokraterna har 
lämnat in en motion i vilken de föreslår att Habo kommun anordnar en 
torgdag som är återkommande och inte krockar med torgdagar i 
närliggande kommuner, samt att kommunen bör erbjuda torgplats gratis 
under denna dag och marknadsföra eventet i lokal media och på hemsidan. 
Motionären föreslår även att kommunen även bör uppmuntra lokala 
producenter att närvara och sälja sina produkter. 
 
Motionen har översänts för yttrande till fritids- och kulturchef Thomas 
Lund och till näringslivsutvecklare Monika Raske som svarar följande: 
”Vi ser det som positivt att försöka utveckla torghandeln i Habo. Tidigare 
har ett flertal försök med torghandel gjorts tillsammans med lokala 
producenter inom nätverket Upplev Habo. Detta har tyvärr inte lyckats. 
En REKO-ring i Habo kommer inom kort att startas upp. Där kommer våra 
lokala matproducenter att erbjudas möjlighet att sälja sina produkter var 
fjortonde dag. 
 
Vår bedömning är att vi bör avvakta resultatet av REKO-ringsprojektet 
innan vi tar ytterligare steg med eventuell torghandel i Habo.” 
 
En REKO-ring är ett sätt att handla lokalproducerad mat utan 
mellanhänder. Konsumenter och producenter på en ort går samman och 
startar en REKO-ring där råvaror och produkter säljs direkt från producent 
till konsument. REKO är en förkortning av Rejäl Konsumtion. 
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår arbetsutskottet att motionen ska 
anses vara besvarad (AU 2018-12-11 § 123). 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike yrkar att ärendet ska återremitteras för att avvakta 
resultatet av REKO-ringsprojektet. 
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde.  
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 
avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår endast arbetsutskottets 
förslag om att motionen ska anses vara besvarad.  
---  
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Dnr KS18/298 

 § 12 Sponsring av Habo Honda Cup 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till evenemanget med 50 000 kronor. 
Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen att låta Habo IF nyttja skolornas lokaler 
hyresfritt under den aktuella helgen, under förutsättning att de återlämnas i 
samma skick som innan.  
 
Kommunstyrelsen beslutar även att Habo IF ska bjudas in till ett 
kommunstyrelsesammanträde efter sommaren för att ge en ekonomisk 
redovisning av hur pengarna har använts.  
 
Ärendebeskrivning 
Habo IF anordnar sedan flera år tillbaka en fotbollscup för pojkar och 
flickor i åldern 10-12 år. 100 lag är redan anmälda till 2019 års evenemang. 
Habo IF har skrivit till kommunen med önskemål om ett samarbete och har 
äskat 125 000 kronor i stöd för 2019 års fotbollscup. Detta skulle täcka 
boendekostnaderna, informationsmaterial och bidra till cuptröjan där Habo 
kommun får ha sin logga på ena ärmen. Habo IF menar att fotbollscupen är 
ett tillfälle för Habo kommun att synas över stora delar av Sverige, och att 
de 5000-10 000 besökarna som kommer hit bidrar till ökad handel och 
turism i Habo.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 11 december 2018 att föreslå 
kommunstyrelsen att bidra till evenemanget med 50 000 kronor, samt att 
låta Habo IF nyttja skolornas lokaler hyresfritt under den aktuella helgen.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och föreslår att 
kommunstyrelsen ska få en uppföljning av hur pengarna har använts. Det 
vore trevligt om Habo IF kom till ett sammanträde efter sommaren och 
berättade om cupen.  
 
Anders Rickman (L) och Marie Lindholm (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
Johanna Rundlöf (V) yrkar också bifall till arbetsutskottets förslag, men 
vill även hon ha en redovisning av vad pengarna används till.  
 
Hans Jarstig (KD) håller med om att det vore trevligt med en dragning av 
hela projektet, men anser inte att det behöver bli en ekonomisk redovisning 
av vad just kommunstyrelsens pengar har använts till. Han yrkar därmed 
avslag på tilläggsyrkandet om ekonomisk redovisning.  Kent Bjärkhed  
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Forts § 12 
 
säger att han kan ställa sig bakom Hans Jarstigs förslag.  
 
Johanna Rundlöf håller fast vid sitt tilläggsyrkande om att en ekonomisk 
redovisning ska göras.  
 
Ordföranden finner att det inte finns några motförslag till arbetsutskottets 
förslag. Däremot finns det ett tilläggsyrkande om att Habo IF ska bjudas in 
till kommunstyrelsen för att ge en ekonomisk redovisning av hur pengarna 
har använts, till vilket Hans Jarstig har yrkar avslag. Ordföranden ställer 
proposition på tilläggsyrkandet, och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt detsamma, det vill säga att Habo IF ska bjudas in till 
kommunstyrelsen efter sommaren för att ge en redovisning av hur 
pengarna har använts.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
Habo IF 
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Dnr KS18/294 

§ 13 Arbetsordning för primärkommunal samverkan 
  

Beslut  
Kommunstyrelsen godkänner ny arbetsordning för Primärkommunalt 
samverkansorgan (PKS) med ikraftträdande den 1 januari 2019, med PKS 
önskemål om ändringar och förtydliganden. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län har översänt arbetsordning för primärkommunalt 
samverkansorgan till länets kommuner för godkännande.  
 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) består av 13 ledamöter och 13 
ersättare. Ordförandeposten innehas av kommunstyrelsens ordförande i 
Jönköpings kommun. Övriga ledamöter utses av primärkommunerna, och 
de som utses ska vara kommunstyrelsens ordförande i Jönköpings läns 
kommuner.  
 
Arbetsordningen för PKS reglerar bland annat dess verksamhetsområden, 
uppgifter och arbetsformer.  
 
---  
Beslutet skickas till:  
Region Jönköpings län 
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Dnr KS18/294 

 § 14 Verksamhetsavtal avseende primärkommunal samordning 
och utveckling 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nytt verksamhetsavtal avseende 
primärkommunal samordning och utveckling med ikraftträdande den 1 
januari 2019, med PKS önskemål om ändringar och förtydliganden. 
 
Ärendebeskrivning 
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) utgör den politiska arenan för 
den samverkan länets kommuner bedriver. Kommunerna definierar och 
fastställer vart fjärde år vilka prioriterade områden man önskar samverka 
kring. PKS fastställer områdena. PKS kan också godkänna nya områden att 
samverka om under pågående mandatperiod. Syften med samverkan är att 
åstadkomma verksamhetsutveckling, effektivare resursanvändning och 
högre kvalitet i de primärkommunala verksamheterna. 
 
Verksamhetsavtalet reglerar villkor och finansiering av den verksamhet 
som länets kommuner ger i uppdrag till Regionen att vara värdorganisation 
för. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Region Jönköpings län 
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Dnr KS18/251 

 § 15 Information om drogpolitiska programmet 
  

På begäran av folkhälsorådet beslutade kommunstyrelsen den 14 november 
att remittera det drogpolitiska programmet till nämnderna för yttrande. 
Sekreterare Frida Wahlund informerar om att då socialnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och fritids-och kulturnämnden har varit med och tagit 
fram programmet har synpunkter inkommit om att de inte ska lämna 
yttrande över något som de själva har varit med och tagit fram. Remissen 
har därför dragits tillbaka och istället kommer programmet att behandlas 
för antagande vid kommunstyrelsens sammanträde i februari.  
 
---  
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Dnr KS19/14 

§ 16 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott  

  
Beslut  
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen följande personer 
som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott:  
 
Ledamöter  Ersättare 
Susanne Wahlström (M) Henrik Sporrong Esjbörnsson (M) 
Gunnar Pettersson (S) Kent Bjärkhed (S) 
Hans Jarstig (KD) Marie Lindholm (KD) 
Anders Rickman (L) Anders Almfors (S) 
Hanna Englund (C) Göran Rehn (C) 
 
För samma tid som ovan utser kommunstyrelsen Susanne Wahlström till 
ordförande och Gunnar Pettersson till vice ordförande i arbetsutskottet.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare till arbetsutskottet.  
 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) förslår följande personer som ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott:  
 
Ledamöter  Ersättare 
Susanne Wahlström (M) Henrik Sporrong Esjbörnsson (M) 
Gunnar Pettersson (S) Kent Bjärkhed (S) 
Hans Jarstig (KD) Marie Lindholm (KD) 
Anders Rickman (L) Anders Almfors (S) 
Hanna Englund (C) Göran Rehn (C) 
 
Olle Moln Teike (SD) föreslår sig själv som ledamot i arbetsutskottet 
istället för Anders Rickman.  
 
Ordföranden ställer först frågan om kommunstyrelsen är överens om 
övriga förslag, vilket hon finner att kommunstyrelsen är.  Därefter ställer 
hon proposition på om Anders Rickman eller Olle Moln Teike ska utses till 
ledamot. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Anders 
Rickman till ledamot i arbetsutskottet.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
De valda 
Löneenheten 
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Dnr KS19/15 

§ 17 Val av ledamöter och ersättare samt av ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen följande personer 
som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens personalutskott:  
 
Ledamöter  Ersättare 
Susanne Wahlström (M) Hans Jarstig (KD) 
Gunnar Pettersson (S) Kent Bjärkhed (S) 
Anders Rickman (L) 
  
För samma tid som ovan, utser kommunstyrelsen Susanne Wahlström till 
ordförande och Gunnar Pettersson till vice ordförande i personalutskottet. 
 
---  
 

Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Personalchef 
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Dnr KS19/16 

§ 18 Val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice 
ordförande i kommunstyrelsens näringspolitiska råd 

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01-01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen följande 
personer som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens näringspolitiska 
råd:  
 
Ledamöter  Ersättare 
Susanne Wahlström (M) Henrik Sporrong (M) 
Gunnar Pettersson (S) Kent Bjärkhed (S) 
Anders Rickman (L)  
 
För samma tid som ovan, utser kommunstyrelsen Susanne Wahlström till 
ordförande och Gunnar Pettersson till vice ordförande i näringspolitiska 
rådet.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
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Dnr KS19/17 

§ 19 Val av ledamot och ersättare i kommunala rådet för 
pensionärer och personer med funktionsnedsättning 

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Hanna Englund 
(C) som ledamot och Hans Jarstig (KD) som ersättare i kommunala rådet 
för pensionärer och funktionshindrade.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Socialnämnden 
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Dnr KS19/18 

§ 20 Val av ledamot/ordförande och ersättare i folkhälsorådet/ 
brottsförebyggande rådet  

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Hans Jarstig 
(KD) som ledamot och Gunnar Pettersson (S) som ersättare i 
folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet. 
 
Hans Jarstig utses också till att vara ordförande i folkhälsorådet och 
brottsförebyggande rådet. 
 
--- 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/19 

§ 21 Val av ledamöter till samrådsgruppen Södra Vätterbygden 
  

Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utses kommunstyrelsens presidium till 
ledamöter i samrådsgruppen Södra Vätterbygden. 
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Respektive kommundirektör i Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd och Aneby 
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Dnr KS19/20 

§ 22 Val av vice ordförande i styrelsen för June Avfall & Miljö 
AB 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för tiden 2019.01.01–
2019.12.31 utse Gunnar Pettersson (S) till vice ordförande i styrelsen för 
June Avfall & Miljö AB. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunen äger bolaget June Avfall & Miljö AB tillsammans med 
Jönköpings och Mullsjö kommuner. Enligt aktieägaravtal och 
bolagsordningen ska kommunfullmäktige i Habo utse en ledamot till 
styrelsen. Denne ska även vara vice ordförande.  
 
Gunnar Petterson föreslås som ledamot och vice ordförande för 2019.  
 
--- 
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Dnr KS19/21 

§ 23 Val av ledamot och ersättare till styrgruppen för energi- och 
klimatrådgivningen 

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utses Hans Jarstig (KD) till ledamot och 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) till ersättare i styrgruppen för energi- 
och klimatrådgivningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna i Södra Vätterbygden har under en längre tid bedrivit klimat- 
och energirådgivning i bolagsform. 2018 beslutades att verksamheten 
skulle drivas vidare i kommunal förvaltningsregi med Jönköpings kommun 
som huvudman. Ett samverkansavtal har upprättats i och det framgår att 
varje kommun ska utse vardera en ledamot och en ersättare till en 
styrgrupp. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Inga förslag finns och ajournering begärs. Mötet ajourneras 18.40–18.45.  
 
Mötet återupptas.  
 
Henrik Sporrong Esbjörnsson  (M) förslår Hans Jarstig (KD) till ordinarie 
ledamot och sig själv som ersättare.  
 
Olle Moln Teike (SD) förslår sig själv som ersättare.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till ersättare, dels Henrik 
Sporrong Esbjörnsson och dels Olle Moln Teike. Ordföranden ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att utse Henrik Sporrong Esbjörnsson till ersättare.  
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Jönköpings kommun 
Löneenheten 
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Dnr KS19/22 

§ 24 Val av ledamot och ersättare i styrelsen för ideella 
föreningen Science Park  

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Susanne 
Wahlström (M) som ledamot och Anders Rickman (L) som ersättare i 
ideella föreningen Science Park. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Föreningen Science Park 

 
 
 
 
  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-01-16  29 
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Dnr KS18/334 

§ 25 Val av ledamot i klimatrådet  
  

Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Susanne 
Wahlström (M) som ledamot i Klimatrådet. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Länsstyrelsen 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/23 

§ 26 Val av representant i Furusjö fiskevårdsområde 
  

Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Wåge Jansson, 
Genvägen 3 i Habo som kommunal representant i Furusjö 
fiskevårdsområde. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  

Wåge Jansson 
Löneenheten 
Furusjö fiskevårdsområde 

  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-01-16  31 
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Dnr KS19/24 

§ 27 Val av ledamöter till styrgruppen för miljö- energi- och 
klimatarbetet 

  
Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utses kommunstyrelsens presidium som 
ledamöter i styrgruppen för miljö-, energi- och klimatarbetet.   
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Miljöstrategen 
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Dnr KS12/325 

§ 28 Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 
  

Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Susanne 
Wahlström (M) som ombud och Gunnar Pettersson (S) som ersättare till 
Kommuninvests föreningsstämma.   
 
---  
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Kommuninvest 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/25 

§ 29 Val av ombud till Smålands Turism AB 
  

Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Anders Rickman 
(L) som Habo kommuns ordinarie ombud och Gunnar Pettersson (S) som 
ersättare vid turistbolagets stämmor. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Smålands Turism AB 
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Dnr KS19/26 

§ 30 Val av ombud till föreningen Det finns bruk för alla 
  

Beslut 
För tiden 2019.01.01–2022.12.31 utser kommunstyrelsen Gunnar 
Pettersson (S) som Habo kommuns ordinarie ombud och Marie Lindholm 
(KD) som ersättare vid föreningen Det finns bruk för alla:s stämmor. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  

De valda 
Löneenheten 
Det finns bruk för alla 

 
 
  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-01-16  35 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 

§ 31 Anmälningsärenden 
  

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
  

1. Byggnadsnämnden 2018-12-13: Godkännande av checklista för 
utvärdering av förslag till markanvisningstävling. 

 
--- 
 

 
 
  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-01-16  36 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 

§ 32 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 
Protokoll från personalutskottet  2018-12-05 
Protokoll från arbetsutskottet  2018-12-11 
Vidaredelegation tekniska förvaltningen  Nr 39 
Delegationsärenden räddningstjänst   Nr 40 
 
--- 
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