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Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Maria Alfredsson (KD) 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
Ewa Wettebring (S) ersätter Karl-Fredrik Anner 
Mikael Zander (SD) ersätter Kent Bjärkhed 
Lena Danås (V) 
Olle Moln Teike (SD) 

Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef 
Ulrika Rosander, vd, § 87 
Johan Bokinge, ekonomichef, § 87-89 
Svante Modén, teknisk chef, § 87-97 
Margareta Fick (MP), insynsplats 
Morgan Malmborg (HD), insynsplats 

Paragrafer 87–98 

Utses att justera Maria Alfredsson 

Ordförande 

 

Justerande 

 

Sekreterare 

 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Sida 
2 

 

 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-09-14 

Datum då anslaget publiceras  

Datum då anslaget avpubliceras  

Protokollet förvaras på Kommunkansliet 

Underskrift 

 
 



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-09-14 

Sida 
3 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 87 Information från bolagen 
 
Ulrika Rosander, vd för de kommunala bolagen Habo Energi, Habo 
Bostäder och Habo Kraft, informerar om det aktuella läget.  

Bolagen har påbörjat ett strategiarbete inför 2023-2024 med fem 
fokusområden: attraktiv arbetsplats, lokala kunders förstahandsval, 
ekonomi i balans, leverans i en utmanande omvärld och minskad 
miljöpåverkan. 

Idag invigdes 27 nya hyresrättslägenheter och en lokal på Brahegatan. Allt 
är redan uthyrt och inflyttning sker i november. Arbete med uppstart av 
nybyggnation i centrum pågår. 

Underhållsplaner för samtliga fastigheter är genomförda och vd:n 
understryker vikten av att börja beta av underhåll för att undvika 
återkommande kostnader för reparationer. 

Projektet med att bygga ihop fjärrvärmenätet med Jönköpings kommun 
rullar på. På elnätssidan prioriteras framtida kapacitet och att klara takten 
av nyanslutningar. Elhandeln är mycket utmanande och påverkar även 
Habo Krafts resultat då nätförluster täcks med inköp på rörliga avtal.  

Habo Energi har under sommaren genomfört en 
kundnöjdhetsundersökning som visade en mycket väl godkänd 
kundnöjdhet, bland annat med leveranssäkerheten. Ett område som 
behöver utvecklas vidare är klagomålshanteringen. 

Ulrika Rosander avslutar med en ekonomisk uppföljning som visar att 
Habo Bostäder och Habo Kraft följer plan och budget i stort. Habo Energi 
ligger efter budget vilket är kopplat till elhandeln.  

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

_____  
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§ 88 Ekonomisk uppföljning 
Diarienummer KS22/51 

 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning för 
innevarande år med en prognos för helåret baserat på utfall till och med 31 
augusti 2022. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på cirka  
50 miljoner kronor, vilket är en ökning sedan prognosen i maj. Ökningen 
beror på att skatte- och bidragsintäkter förväntas blir högre än beräknat. 

Ekonomichefen räknar med att kommunen gör åt cirka 64 procent av 
investeringsbudgeten för detta året, vilket är samma nivå som tidigare år. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 89 Tilläggsbudget för ökade investeringsutgifter för 
skyddsbarriär till konstgräsplanen 
Diarienummer KS22/212 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 300 000 
kronor till investeringsbudgeten för att fritids- och kulturförvaltningen ska 
kunna genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning till konstgräsplanen. 

Beskrivning av ärendet 
Som ett led i det antagna Kemikalieprogrammet åligger det fritids- och 
kulturförvaltningen att asfaltera en yta vid konstgräsplanen så att det 
granulat som idag försvinner från planen när den skottas ren från snö och 
därför går förlorat och sprids i naturen, i stället kan samlas upp, tvättas och 
återanvändas. I budget finns under innevarande år 600 000 kr för detta 
ändamål, men efter de prishöjningar som skett det senaste året är kostnaden 
uppjusterad till närmare 900 000 kr. Miljöförvaltningen har nyligen gjort 
en inspektion av planen och är nöjda med fritids- och kulturförvaltningens 
planerade åtgärder, såsom skyddsbarriär i asfalt, ytterligare två brunnar 
med fällor, samt en passage/fålla där alla spelare måste passera när de 
lämnar planen för att ta om hand om det granulat som bland annat fastnat 
under skorna. Ett uppföljande besök av miljöförvaltningen är planerat till 
oktober 2022. För att nödvändiga åtgärder ska kunna genomföras krävs en 
tilläggsbudget om 300 000 kr under 2022. 

Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta  
300 000 kronor för att fritids- och kulturförvaltningen ska kunna 
genomföra nödvändiga åtgärder i anslutning till konstgräsplanen (FKN 
2022-06-14 § 35). 

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till fritids- och kulturnämndens förslag. 

_____  
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§ 90 Kontrollplikt Habo Energi AB 
Diarienummer KS22/237 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Habo Energi AB:s verksamhet under år 
2021 inte har varit i strid med det kommunala ändamålet eller de 
kommunala befogenheterna. 

Beskrivning av ärendet 
I kommunallagen 6 kap. 9 § anges att kommunstyrelsen årligen ska ta 
ställning till om den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska förslag 
om nödvändiga åtgärder lämnas till kommunfullmäktige. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Habo Energi AB   
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§ 91 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Diarienummer KS21/79 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för bostadsanpassningsbidrag 
enligt ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag för montering 
av  ljudabsorbenter i en bostad inkom 2021-03-04. Åtgärderna syftar till att 
skapa en förbättrad inomhusmiljö då den boende är mycket ljudkänslig. 

Ärendet har handlagts och prövats av ansvarig handläggare och 
fastighetschef enligt §§5 och 9, Lag om Bostadsanpassningsbidrag 
(2018:222). Den ansökta åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 
lagstiftningen. Kostnaden för åtgärden bedöms vara 400 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 92 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 
Diarienummer KS21/225 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel för bostadsanpassningsbidrag 
enligt ansökan. 

Beskrivning av ärendet 
En ansökan om bidrag för tillgänglighetsanpassning av ett bostadshus 
inkom 2021. Den sökande har svårigheter med förflyttning i nuvarande 
bostadssituation. 
 
Ärendet har handlagts och prövats av ansvarig handläggare och 
fastighetschef enligt §§5 och 9, Lag om Bostadsanpassningsbidrag 
(2018:222). Åtgärderna enligt ansökan bedöms uppfylla kraven. 
Kostnaden för åtgärderna bedöms vara cirka 970 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 93 Prioriteringsordning nya detaljplaner 
Diarienummer KS22/68 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till föreslagen prioritering 
av detaljplaner. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat 
att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger om året, eller då 
behovet uppstår. 

För närvarande arbetar enheten med detaljplaner för Kvill 1:3, del  
av Bränninge 3:20, del av Furusjö tätort, Gunnarsbo 1:69, Bränninge 2:6, 
Stora Kärr 8:534 Malmgatan parkering samt Äspered 1:38. Ytterligare en 
detaljplan har påbörjats, men är vilande beroende på ändrade 
förutsättningar. Under året kommer ett par detaljplaner att antas och vinna 
laga kraft. När detaljplaner blir vilande eller när de antas kan nya påbörjas.  

Sedan senaste prioriteringen, som gjordes våren 2022, har ytterligare ett 
planbesked beviljats och behov uppstått för att både utföra planändringar 
och ta fram nya detaljplaner som tidigare inte funnits med i listan. 

Byggnadsnämnden föreslår att detaljplan för del av Stora Kärr 8:1 
(bostäder), Kämparp 1:13 (skrymmande handel), Kämparp 1:4 
(verksamhetsmark) samt Vetegränd (planändring) prioriteras när det finns 
resurser att påbörja nya. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 94 Svar på motion om solcellspark vid Gunnevi 
Diarienummer KS22/123 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Reservationer 
Lena Danås (V) reserverar sig mot beslutet. 

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

Den aktuella platsen som föreslås bebyggas med solceller omfattas till 
cirka hälften av en stadsplan från 1960 (16-HAJ-1371). För den delen av 
området medger stadsplanen markanvändningen idrottsändamål. 

Resterande gräsyta mellan Hökesån och befintlig bebyggelse utmed 
Kyrkvägen är inte planlagd. En del av området omfattas av strandskydd. 
När en ny detaljplan tas fram återinträder strandskyddet inom områden där 
det sedan tidigare varit upphävt. Det måste finnas särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet. 

Marken sluttar idag från Kyrkvägen mot norr, ner mot Hökesån. Den totala 
gräsytan (både inom och utom planlagt område) är cirka 2,5 hektar. År 
2021 söktes bygglov för paddelbana inom den planlagda delen för 
idrottsändamål. Ärendet är överklagat och ej avgjort.  

En solcellspark är en större anläggning som installeras på mark för 
kommersiellt bruk. För att en solcellspark ska vara lönsam krävs en stor 
yta. Kostnaden per installerad solpanel sjunker först vid en större 
byggnation, det är då det blir lönsamt. Oftast används mark som inte har 
bättre användningsområde. Vanliga ytor som används är exempelvis mark i 
anslutning till stora vägar eller flygplatser. Det behöver också säkerställas 
att sträckan mellan anläggning och elnät är så kort som möjligt och att 
elnätet inte behöver förstärkas. En solcellspark definieras som 
verksamhets-/industrimark och ett sådant område behöver av säkerhetsskäl 
och risk för förstörelse vara inhägnat.   
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Plan- och exploateringsenheten bedömer inte att det är lämpligt att anlägga 
en solcellspark inom det föreslagna området. En sådan anläggning bör 
placeras i en storskalig miljö, t.ex. industriområde, eller på överblivna ytor 
runt om andra storskaliga anläggningar. Markområdet bedöms också vara 
för litet och ligga för nära bostadsbebyggelse. Det behövs också en 
intressent som bekostar, detaljplaneläggning, byggnation och drift av en 
solcellspark. Markanvändningen idrottsändamål bedöms fortsatt att vara 
lämpligt för detta markområde. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KSAU 
2022-08-30 § 68).  

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå 
motionen och säger att kommunen inte är negativ till solcellsparker men att 
förslaget på placering är problematisk.  

_____  
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§ 95 Svar på medborgarförslag om att göra 
busshållplatsen vid vårdcentrum mer 
användarvänlig 
Diarienummer KS21/319 

Beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget och ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att anpassa busshållplatsen vid vårdcentrum med 
väderskydd. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att göra hållplatsen vid 
vårdcentrum i riktning mot Kyrkeryd mer användarvänlig. 
Förslagsställaren skriver att man kan få stå ganska länge och vänta på 
bussen utsatt för regn, blåst och snöyra. 

I motstående riktning mot Jönköping finns redan ett väderskydd vid 
busshållplatsen. 

En anpassning av busshållplatsen med väderskydd innebär att befintlig 
busshållplats behöver breddas vilket kräver att 2-3 parkeringsplatser 
framför entrén till vårdcentralen behöver slopas. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget 
och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att anpassa busshållplatsen vid 
vårdcentrum med väderskydd (KSAU 2022-08-30 § 69). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) samt Gunnar 
Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Tekniska förvaltningen  
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§ 96 Svar på medborgarförslag om stängsel längs med 
järnvägen 
Diarienummer KS22/35 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska förvaltningen att 
montera ett cirka 10 meter långt räcke längs med järnvägen vid Kärnekulla 
för att förhindra spring över spåren, i väntan på att Trafikverket utför en 
större insats längs med hela spåret. 

Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen bör 
sätta upp stängsel utmed järnvägen genom hela Habo. Förslagsställaren 
anser det är olämpligt att järnvägen är öppen för att gena över rälsen.  

Tekniska förvaltningen har stämt av med Trafikverket angående en 
gemensam insats då det är Trafikverket som är ansvariga för 
järnvägsspåren. Enligt Trafikverket kan från och med 2023 en inventering 
ske och 2024 kan en insats bli aktuell.  

Tekniska förvaltningen har identifierat en plats utmed spåret där man kan 
se att passage över järnvägsspåret sker och där en punktinsats är 
motiverad.  

I väntan på att Trafikverket gör en större insats längs med hela spåren 
föreslår tekniska förvaltningen att en punktinsats utförs där cirka 10 meter 
räcke av typen stålnätspanel monteras. Kostnaden beräknas till 120 000 
kronor. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till tekniska 
förvaltningen att montera ett cirka 10 meter långt räcke längs med 
järnvägen vid Kärnekulla för att förhindra spring över spåren, i väntan på 
att Trafikverket utför en större insats längs med hela spåret. 
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat (KSAU 2022-08-30 § 70). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
Tekniska förvaltningen   
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§ 97 Svar på medborgarförslag om bevarandet av 
jordbruksmark 
Diarienummer KS22/110 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
medborgarförslaget vara besvarat med hänvisning till att byggnation på 
jordbruksmark är begränsat i översiktsplanen. 

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

Förslaget innebär också i sin förlängning att kommunens översiktsplan 
som antogs av kommunfullmäktige 2020-03-26 revideras. 

Förslagsställarna önskar att kommunfullmäktige uppdrar åt 
kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till tydliga riktlinjer, rutiner och 
mål avseende framtida markexploatering/ markanvändning i enlighet med 
3 kap 4§ miljöbalken. Förslaget ska efter antagande i kommunfullmäktige 
inarbetas i en reviderad version av kommunen översiktsplan samt lägga 
grunden till en förbättrad kommunal planeringsprocess när det gäller 
framtida markanvändningen syftande till att skapa ökad framförhållning, 
transparens och medborgarinflytande. Planeringsprocessen ska vila på en 
tydlig analys och konsekvensutvärdering som väger in långsiktiga 
naturvärden, krisberedskap och självförsörjandegrad. 

Yttrande 
Kommunens översiktsplan antogs 2020-03-26. Framtagandet av en 
översiktsplan och innehållet i en översiktsplan styrs av 3 kap, plan- och 
bygglagen. Planprocessen har genomförts i enlighet med plan- och 
bygglagen. 

Översiktsplanens innehåll granskas av länsstyrelsen som ger skriftliga 
yttranden där det framgår om kommunen uppfyller de lagkrav som 
finns gällande riksintressen, miljökvalitetsnormer, redovisning av områden 
för landsbygdsutveckling inom strandnära lägen, mellankommunal 
samordning och bebyggelses lämplighet i förhållande till hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsens granskningsyttrande finns bilagt till den antagna 
översiktsplanen. 
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Det är upp till varje kommun att ta ställning till vilken jordbruksmark som 
ska bevaras och vilken som ska tillåtas att exploateras. Habo kommun 
beskriver i översiktsplanen hur en avvägning mellan olika intressen har 
gjorts, bl.a. mellan byggnation på jordbruksmark och bevarande av 
jordbruksmark. Detta går att läsa i kapitlet landsbygd samt fördjupat för 
Habo tätort i kapitlet lokala utvecklingsmöjligheter. Enligt 3 kap 4 § 
miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark  tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Följande går att läsa i översiktsplanen 
Förhållandet mellan samhällsutveckling och bevarande av jordbruksmark 
är inte helt okomplicerat. Historiskt har bostadsbebyggelsen placerats 
strategiskt i närheten av jordbruksmarken, vilket går att se i dagens 
bebyggelsestruktur som ofta ligger insprängd i jordbruksmarkerna. Detta 
skapar en intressekonflikt mellan att bevara jordbruksmarken och att 
utveckla bostadsområden, ny infrastruktur, industrier och samhällsviktiga 
funktioner. Jordbruksverksamheten förses med restriktioner och invånare i 
tätorten kan störas av bland annat lukt, vilket kan skapa konflikter. 

I en snabbt växande kommun behöver samhället utvecklas med nya 
bostadsområden, skolor, arbetsplatser, väginfrastruktur med mera. En del 
av utvecklingen går att tillgodose på mark som redan är ianspråktagen och 
bebyggd genom förtätning eller genom att omvandla bebyggda områden. 
För resterande utveckling behöver även mark som inte använts tidigare för 
byggnation tas i anspråk. 

När nya områden för samhällsutveckling lokaliseras eftersträvas närhet till 
service och befintlig infrastruktur, både vad gäller vägar och vatten och 
avloppsledningar. Det innebär att utvecklingen ofta sker i nära anslutning 
till befintlig tätort. På en markanvändningskarta blir det tydligt att marken 
kring kommunens tätorter till stor del består av jordbruksmark, vilket gör 
att det är svårt att undvika att ta jordbruksmark i anspråk för 
samhällsutveckling. Den mark som finns kring tätorten och som inte är 
jordbruksmark är oftast naturområden som används för rekreation. Flera av 
dessa naturområden är skyddade genom naturreservat, eller är utpekade 
som särskilt värdefulla på grund av att det finns rödlistade arter. Utpekade 
områden begränsas ofta i vilken grad de kan i ianspråktas för exploatering. 
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Den kommunövergripande översiktsplanen föreslår byggnation på 
åkermark. Av det totala antalet hektar mark som föreslås för en framtida 
samhällsutveckling är cirka 70 hektar (cirka 29 %) åkermark, 140 hektar 
(cirka 57 %) skogsmark och cirka 34 hektar (14 %) övrig mark. 

Den större delen av åkermarken som föreslås för byggnation ligger intill 
Habo tätort, och bedöms vara en naturlig utbyggnad av orten. På så vis kan 
kommunen dra nytta av redan gjorda investeringar genom att bygga vidare 
på samhällsstrukturen. Översiktsplanen pekar också på vikten av att vara 
restriktiv till enstaka avstyckningar för bostadsändamål på landsbygden för 
att värna och hushålla med jordbruksmarken. De stora sammanhängande 
jordbruksmarkerna som ligger utanför tätortens närområde, där 
intressekonflikten mellan att bevara och exploatera inte är lika stor bedöms 
vara av stor vikt att bevara för livsmedelsproduktion. 

Intressekonflikterna som finns kring Habo tätort handlar främst om 
huruvida jordbruksmark eller tätortsnära skog ska användas för den större 
tätortsutvecklingen. Enligt analysen föreslås utvecklingen främst ske på 
jordbruksmark eftersom den ligger mest strategiskt till. Med dessa 
markområden kan tätorten utvecklas genom att befintlig infrastruktur 
används och utifrån möjligheten att kunna integrera områdena med den 
befintliga tätorten samt möjligheten att utveckla hållbara resor. Områden 
med kända naturvärden bevaras till stor del och bildar sammanlänkade 
gröna stråk som går genom utbyggnadsområdena. På så vis bevaras 
rekreationsområden och skapar trevliga gröna bostadsområden samt 
gynnar biologisk mångfald och bevarar ekosystemtjänster. Av den 
föreslagna utvecklingen i Habo tätort består 62,1 hektar av jordbruksmark, 
64,4 hektar av skog och 23,8 hektar av övrig mark. 

Slutsats 
Habo kommun har en aktuell översiktsplan som har tagits fram i enlighet 
med plan- och bygglagen. Översiktsplanen redovisar en utbyggnad av 
kommunens tätorter som baserar sig på analyser och avvägningar mellan 
olika allmänna intressen. Avvägningen mellan olika allmänna intressen 
bedöms fortfarande vara högst aktuell. Det bedöms därför inte vara aktuellt 
i dagsläget att ompröva de strategier och riktlinjer som finns framtagna. 
Enligt plan- och bygglagen ska kommunfullmäktige anta en 
planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Kommunen 
tar bland annat ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse 
för översiktsplanens aktualitet. Enligt länsstyrelsen ska Habo kommun ha 
antagit en planeringsstrategi senast den 11 september 2024.   

Beslutet som medborgarförslaget hänvisar till när det gäller Jönköpings 
kommun, innebär att Jönköpings kommun inte ska peka ut nya 
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utbyggnadsområden på jordbruksmark, men byggnation slutförs på 
områden där beslut sedan tidigare har fattats. 

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 
(KSAU 2022-08-30 § 71). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar att medborgarförslaget ska vara besvarat 
istället för att avslås, med hänvisning till att byggnation på jordbruksmark 
är begränsat i översiktsplanen. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till Gunnar Petterssons ändringsyrkande. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till Gunnar Petterssons ändringsyrkande. 

Helena Persson (C) yrkar bifall till Gunnar Petterssons ändringsyrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns tre förslag, dels arbetsutskottets förslag att 
avslå medborgarförslaget, dels Gunnar Petterssons förslag att anse 
medborgarförslaget vara besvarat och dels Olle Moln Teikes förslag att 
bifalla medborgarförslaget. 

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Gunnar 
Petterssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Gunnar 
Petterssons förslag. 

Därefter ställer ordförande proposition på Gunnar Pettersson förslag och 
Olle Moln Teikes förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
Gunnar Petterssons förslag. Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Gunnar 
Petterssons förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes förslag 
röstar nej. 
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Omröstningsresultat 
Ja-röster (9)   Nej-röster (2) 
Gunnar Pettersson (S)  Mikael Zander (SD) 
Ewa Wettebring (S)  Olle Moln Teike (SD) 
Lena Danås (V) 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) 
Maria Alfredsson (KD) 
Hans Jarstig (KD) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Susanne Wahlström (M) 

Kommunstyrelsen har således beslutet enligt Gunnar Petterssons förslag. 

_____  
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§ 98 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

Protokoll från arbetsutskottet  2022-08-30 

Avslag på begäran om allmän handling  Nr 105 
Bidrag till bredbandsanslutning  Nr 106 
Bostadsanpassningsbidrag   Nr 107 

_____ 
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