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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2017-04-27 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-03 Datum då anslaget tas ned 2017-05-26 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 27 april 2017,  

kl. 18.00–21.45 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Thomas Werthén (M) 

Lars Davidsson (KD) 

Morgan Malmborg (-) 

Viveca Rydberg (S) 

Lars Elwing (M) 

Susanne Wahlström (M) 

Berit Torstensson (S) 

Anders Rickman (L) 

Hans Jarstig (KD)  

Olle Moln Teike (SD) 

Fredrik Wärnbring (M) 

Hanna Englund (C) 

Mary Eklund 

Margareta Fick (MP)  

Rolf Westmar (M)  

Vincent Bohm (S) 

 

Marie Lindholm (KD) 

Elisabeth Malmborg (-) 

Nils-Inge Carlsson (S) 

Maria Alsén (L)  

Åke Lundgren (KD) 

Niklas Fungbrandt (M) 

Ulf Bertills (C)  

Joakim Lindblom (SD)  

Kent Bjärkhed (S) 

Ann-Charlotte Hoffback Kaljo 

Carina Fritzon (S) 

Kenneth Bock (SD) 

Kerstin Klasson (MP) 

Ewa Wettebring (S) 

Bengt Stensmo (M)  

Lars-Åke Johansson (S) 

Thomas Gustafsson (S), ordförande 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Jan Sundman, kommunchef   

Frida Wahlund, sekreterare 

Johan Bokinge, ekonomichef § 41-42 

Svante Modén, teknisk chef § 43-45 

  

 
Utses att justera Rolf Westmar och Ulf Bertills    Paragrafer: 41-61 
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Dnr KS17/39 

 § 41 Årsredovisning 2016 

  

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 

 

att godkänna reservationer från 2016 års investeringsbudget till 2017 års 

investeringsbudget med 52 104 000 kronor, innebärande att 2017 års 

investeringsbudget ökas i motsvarande grad 

 

att godkänna förskott och under- och överskott från 2016 års 

investeringsbudget med 5 138 000 kronor, innebärande att 2017 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 257 450 000 kronor, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader 

 

att godkänna resultatfonder avseende barn- och utbildningsnämnden med  

1 617 000 kronor 

 

att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 

görs för 2016. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 

kronor, samt 

 

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. 

 

Reservationer 

Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomienheten har tagit fram en årsredovisning för 2016. Resultatet 

uppgår till 21,9 miljoner kronor, vilket är 11,7 miljoner kronor bättre än  
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budget.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Pettersson (S) tackar alla som bidragit till det goda resultatet, alla 

anställda som skött jobbet och alla politiker som har tagit sitt ansvar. Han 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Thomas Werthén (M) tackar alla nämnderna för ett fint budgetarbete och 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och säger att trots det goda 

resultatet måste vi fortsätta vara sparsamma. 

 

Hanna Englund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger att 

det goda resultatet möjliggör satsningar på lång och kort sikt och ger goda 

möjligheter att möta framtidens utmaningar.  

 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

---   
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Dnr KS17/39 

§ 42 Revisionsberättelse 2016 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ledamöterna i kommunstyrelsen 

och i övriga nämnder ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.  

 

Kommunfullmäktige beslutar också enligt kommunrevisionens förslag att 

godkänna årsredovisningen för 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har lämnat in en revisionsberättelse för år 2016, i 

vilken de skriver   

 att de bedömer att styrelse och beredningar i Habo kommun i allt 

väsentlig har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,   

 att de bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, 

 att de bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas 

interna kontroll har varit tillräcklig, och  

 att de bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är 

förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 

fullmäktige uppställt.  

 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 

nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ, samt att fullmäktige 

godkänner kommunens årsredovisning för 2016.  

 

 

--- 

Beslutet skickas till:  

Kommunrevisionen 
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Dnr KS14/49 

 § 43 Tilläggsanslag för renovering av Hagabodaskolans hus 3 och 

förändrad budget för gång- och cykelväg Malmgatan 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tilläggsanslag till 2017 års 

investeringsram med 3 300 000 kr för renovering av hus 3, 

Hagabodaskolan, och att minska investeringsramen för år 2017 med  

1 100 000 kr avseende gång- och cykelvägen Malmgatan. 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med ombyggnader och renovering av hus 5 har även hus 3 åt-

gärdats i olika etapper där fuktskadat material bytt ut och 

riskkonstruktioner i bjälklag och golv- och väggmaterial åtgärdats för att 

minimera risken för återkommande fuktproblem i byggnaden.  

 

Det som nu återstår att göra för hus 3 är att genomföra förändrade 

planlösningar och rumsfunktioner i syfte att anpassa lokalerna till dagens 

skolverksamhet. Då projektet med ombyggnad av hus 5 fördyrats på grund 

av ej förutsedda kostnader behövs ett tilläggsanslag för att kunna 

genomföra den sista fasen i renovering och ombyggnaden av hus 3. Arbetet 

är planerat att upphandlas under april med ett genomförande under 

sommaren. 

 

Investeringsutgifterna för gång- och cykelvägen Malmgatan är beräknade 

till 2 132 000 kr. I investeringsbudgeten för år 2017 har felaktigt anslagits 

3 232 000 kr. 

 

---  
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Dnr KS17/73 

 § 44 Rivning av Gröne vägens skola  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag till 2017 års driftbudget med 

750 000 kr för kostnader i samband med rivning av byggnader på Gröne 

vägen. 

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag 

att ombesörja att rivning genomförs.  

 

Kommunens fastighetschef ansvarar för att tillses att eventuellt gamla 

dokument och lösa inventarier, som är värdefulla för eftervärlden och som 

finns kvar i fastigheterna, omhändertas i god tid före rivning. 

 

Reservationer 

Thomas Werthén, Susanne Wahlström, Fredrik Wärnbring, Lars Elwing, 

Rolf Westmar, Bengt Stensmo, Niklas Fungbrandt och Ann-Charlotte 

Hoffback Kaljo från Moderaterna reserverar sig mot att skattemedel 

bekostar rivningen av fastigheten som ägs av Habo Bostäder AB. 

 

Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig. Se bilaga 

2.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige i Habo kommun antog den 31 mars 2016 en 

detaljplan för fastigheten Gunnarsbo 1:62 ”Gröne vägens skola”. 

Detaljplanen möjliggör byggnation av bostadshus med en maximal 

nockhöjd på 10,5. Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för 

befintlig byggnation vilket innebär att det står fastighetsägaren fritt att 

antingen bibehålla eller riva de f.d. skolbyggnaderna. Detaljplanen 

överklagades men länsstyrelsen fastställde 2016-06-03 

kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades då till 

Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet 2017-02-23. 

 

Habo Bostäder har gjort bedömningen att förutsättningarna för att få ett 

tillfredsställande ekonomiskt utfall för projektet är att de befintliga 

byggnaderna rivs och att lägenheter nyproduceras. I syfte att åstadkomma 

förutsättningar för att byggnation av lägenheter ska kunna ske relativt 

snabbt föreslås att rivning av de befintliga byggnaderna verkställs enligt 

planering. 

 

I investeringsbudgeten för år 2016 fanns upptaget 750 000 kr för utgifter i 

samband med rivning av byggnad på Gröne vägen. Utgifterna för rivningen 

kan dock inte betraktas som en investering utan bör kostnadsföras vilket 

innebär att ett tilläggsanslag till 2017 års driftbudget krävs för att  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-04-27  66 

 

 
Justeras Expedierats 
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genomföra arbetena. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar tilläggsanslag  

till 2017 års driftbudget med 750 000 kr för kostnader i samband med 

rivning av byggnader på Gröne vägen, samt att tekniska förvaltningen ges i 

uppdrag att ansöka om rivningslov och att upphandla och låta genomföra 

rivning av Gröne vägens skola (KS 2017-04-06 § 60). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Petterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

förslag om att skrivningen ska ändras till att tekniska kontoret ska 

ombesörja att rivning genomförs. 

 

Morgan Malmborg (-) säger att det är oansvarigt att avsätta 750 000 kronor  

till rivning och anser att frågan bör diskuteras i nästa valrörelse eller i en 

folkomröstning. Han yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag. 

 

Anders Rickman (L) tycker dels att det är konstigt att bekosta rivning av 

någon annans fastighet och tråkigt att pengarna istället inte används för att 

undersöka hur huset kan bevaras. Han yrkar avslag till båda attsatserna i 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Thomas Werthén (M) säger att eftersom kommunen varken äger tomten 

eller skolan är det olämpligt att kommunen betalar för rivningen. Han 

tycker inte att det ska gå skattemedel till att riva en byggnad som inte är 

kommunens. Thomas Werthén yrkar att skolan ska rivas och att rivningen 

ska bekostas av ägaren. 

 

Olle Moln Teike (SD)  tycker inte det är rätt att kommunen ska stå för 

rivningen och yrkar avslag till första attsatsen. 

 

Åke Lundgren (KD) säger att de som arbetar för att det ska bli fler 

lägenheter i Habo arbetar i motvind. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Lars Elwing (M) yrkar bifall till Thomas Werthéns förslag och har även ett 

tilläggsyrkande som innebär att kommunens fastighetschef ska ansvara för 

att tillse att eventuella gamla dokument och lösa inventarier, som är 

värdefulla för eftervärlden och som finns kvar i fastigheterna, omhändertas 

i god tid före rivning. 

 

Thomas Werthén yrkar bifall till Lars Elwings tilläggsyrkande.  

 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Gunnar 

Petterssons ändringsförslag. Han säger att det behövs nya lägenheter i  
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Habo kommun och då är det rimligt att kommunen tar sitt ansvar i den 

processen. Hans Jarstig ställer sig också bakom Lars Elwings 

tilläggsyrkande. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och börjar därför 

med att ställa frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller  

om det ska återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar att ärendet ska  

återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 2 nej-

röster, en ledamot är frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har 

således beslut att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Därefter ställer ordförande proposition på om rivningen ska betalas av 

kommunen eller inte. Ordföranden finner att rivningen ska betalas av 

kommunen.  

 

Därefter ställer ordföranden proposition på om rivningen ska genomföras 

eller inte med Gunnar Petterssons ändringsförslag och finner att rivningen 

ska genomföras.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att 

byggnaderna ska rivas röstar ja, den som röstar för att byggnaderna ska 

bevaras röster nej. Vid omröstningen avges 27 ja-röster och 4 nej-röster. 

Tre ledamöter avstår från att rösta och en ledamot är frånvarande. Se bilaga 

1. Kommunfullmäktige har således beslutat att byggnaderna ska rivas och 

att tekniska förvaltningen uppdras att ombesörja att rivningen genomförs. 

 

Därefter ställer ordföranden proposition på om kommunfullmäktige ska 

bevilja tilläggsanslag om 750 000 kronor till rivningen och finner att 

kommunfullmäktige så beslutar.  

 

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunfullmäktige ställer sig 

bakom Lars Elwings tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige så 

beslutar.   

---  
Beslutet skickas till:  

Teknisk chef, Fastighetschef, Habo Bostäder AB 
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Dnr KS15/190 

 § 45 Aktualitetsprövning av Framtidsplan för Habo kommun, 

översiktsplan 2005, enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige bedömer att Habo kommuns befintliga översiktsplan 

”Framtidsplan för Habo kommun, översiktsplan 2005” inte längre är 

aktuell och beslutar därför att upprätta en ny kommunövergripande 

översiktsplan. 

 

Bakgrund 

2006 antog Habo kommun den nu gällande Framtidsplan för Habo 

kommun, översiktsplan 2005. En översiktsplan ska enligt 3 kap 27 § plan- 

och bygglagen (PBL) aktualitetsprövas av kommunfullmäktige varje 

mandatperiod. År 2015 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en 

styrgrupp som skulle leda arbetet med den kommunövergripande 

planeringen. Strax därefter beslutade byggnadsnämnden att anställa en 

planarkitekt med huvuduppgift att arbeta med frågan. Indirekt har alltså 

kommun tagit ställning till att den befintliga översiktsplanen som antogs 

2006 inte längre är aktuell. Kommunfullmäktige har dock inte tagit ett 

formellt beslut enligt PBL om den befintliga översiktsplanens aktualitet. 

Ett sådant beslut krävs för att kommunen ska kunna ansöka om ekonomiskt 

stadsbidrag för bostadsbyggande. 

 

Länsstyrelsens bedömning 

Länsstyrelsen i Jönköpings län gör bedömningen att Habo kommuns 

översiktsplan med tillhörande fördjupningar utifrån statliga intressen och 

förutsättningar som råder idag jämfört med vid planens antagande inte 

längre är aktuell. Bl.a. har en ny plan- och bygglag börjat gälla med nya 

krav på översiktsplanen, det har tillkommit lagstiftning angående 

kommunens bostadsförsörjningsansvar samt nya miljökvalitetsnormer och 

nya riksintressen. Länsstyrelsen konstaterar även att kommunen har haft en 

stor tillväxt och befolkningsutveckling samt att kommunen har ett avsevärt 

större exploateringstryck idag än när översiktsplanen och dess 

fördjupningar antogs. Utifrån statliga intressen, ett större antal förändringar 

i lagstiftningen och regelverk och de förutsättningar som råder idag jämfört 

med vid planens antaganden, anser länsstyrelsen att planen inte kan anses 

vara aktuell och rekommendationen är därför att kommunen påbörjar 

arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan. 

 

Plan- och byggenhetens bedömning 

Plan- och byggenheten har granskat kommunens befintliga översiktsplan 

samt andra styrande dokument med syftet att pröva dess aktualitet. Under 

granskningen framkom bland annat att kommunen saknar riktlinjer för 

bostadsförsörjning, att VA-plan och riktlinjer för dagvattenhantering 

saknas i den befintliga översiktsplanen, att 
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kommunen saknar ställningstagande om bevarande av jordbruksmark 

kontra exploatering, att riskområden inte redovisas på ett tillfredställande 

sätt, att barn-, jämställdhet- och folkhälsoperspektiv saknas, och likaså 

måste riktlinjer om vindkraft arbetas in i översiktsplanen. Vidare behövs en 

uppdaterad beskrivning av mark- och vattenanvändningen eftersom Habo 

kommun vuxit och utvecklats sedan 2005. 

 

Utifrån länsstyrelsens synpunkter och rekommendationer samt den interna 

granskningen av befintliga styrdokument gör kommunfullmäktige 

bedömningen att Habo kommuns befintliga översiktsplan ”Framtidsplan 

för Habo kommun, översiktsplan 2005” inte längre är aktuell.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Länsstyrelsen 

Plan- och exploateringsenheten 
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Dnr KS16/293 

 § 46 Barn som anhöriga, handlingsplan – antagande  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige antar handlingsplan för barn som anhöriga.  

 

Reservationer 

Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till handlingsplan för personal som möter barn som anhöriga har 

tagits fram. 

 

Planen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden 

och fritids- och kulturnämnden för yttrande. De synpunkter som har 

kommit in från respektive nämnd har varit av redaktionell karaktär, 

exempelvis synpunkter på formuleringar i löpande text. Justeringar har 

gjorts utifrån nämndernas synpunkter. Det faktiska innehållet i 

handlingsplanen lämnades inga synpunkter på utan är fortsatt desamma. 

 

Handlingsplanen för barn som anhöriga föreslås gälla fram till 2019. Den 

löper då parallellt med den av kommunfullmäktige antagna Strategi och 

handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun. 

 

Bakgrund  

Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den samverkan som 

idag finns mellan landstinget, kommunerna och ideella organisationer i 

Jönköpings Län. Målet är att långsiktigt och länsövergripande utveckla och 

implementera ett arbetssätt som uppmärksammar barnets behov av fysisk 

och psykisk hälsa samt sociala situation men även rätten till information, 

råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. 

Sedan 2010 har detta funnits med i Sveriges Kommuner och Landstings 

(SKL) riktlinjer. 

 

I Habo kommun finns idag också ambitioner till en god samverkan mellan 

de olika förvaltningarna vilket gynnar den enskilde kommuninvånaren 

genom att det finns en samlad kunskap och kompetens. En gemensam 

handlingsplan ska vara till sådan hjälp att all berörd personal har möjlighet 

att bli vägledda och veta var information snabbt går att hitta.§  

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplanen 

(KS 2017-04-06 § 54). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Maria Alsén (L) är glad över att detta dokument har tagits fram och yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Elisabeth Malmborg (-) säger att en väl fungerande handlingsplan borde 

inkludera alla barn, inte bara de med dokumenterad fysisk eller psykisk 

ohälsa i hemmet och yrkar därför på återremiss.  

 

Maria Alsén (L) påpekar att dokumentet handlar om barn som anhöriga 

och inte om några andra barn. Det finns andra lagar, t ex socialtjänstlagen 

eller anmälningsplikten som reglerar hur vi arbetar med barn som far illa 

av andra anledningar.  

 

Margareta Fick (MP) säger att dokumentet är bra och yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Gunnar Pettersson (S) säger att handlingsplanen är oerhört bra och yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 

frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 

återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar att ärendet ska  

återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 2 nej-

röster, en ledamot är frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har 

således beslut att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Ordföranden finner att det därmed endast återstår ett förslag, nämligen 

kommunstyrelsens. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Fritids- och kulturnämnden 
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Dnr KS17/64  

 § 47 Modell för målstyrning, uppföljning och utvärdering av 

kommunens verksamhet  

  

Beslut  

Kommunfullmäktige antar det kommunövergripande styrkortet med 

bifogade nyckeltal och indikatorer. Respektive nämnd anmodas i budget 

2018 besluta om ett nämndspecifikt styrkort uppbyggt enligt det 

kommunövergripande styrkortets modell och perspektiv. 

 

Ärendebeskrivning 

Sedan en tid har ett arbete pågått med att utveckla målstyrningen i Habo 

kommun. Att arbeta med målstyrning innebär att med målformuleringar 

som grund kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten så att 

utvecklingen går i önskad riktning. Ett framgångsrikt mål- och 

förbättringsarbete bör hela tiden sträva i riktning mot Habo kommuns 

vision om den ”hållbara kommunen för hela livet”. Utvecklings- och 

förbättringsarbetet av styrningen bör fungera motiverande, ge en ökad 

tydlighet och skapa förståelse för helheten för alla förtroendevalda och 

medarbetare i Habo kommun. 

 

För perioden 2016-2019 har tio övergripande verksamhetsmål beslutats av 

kommunfullmäktige som alla syftar till att visa vilka områden Habo 

kommun särskilt vill fokusera på och lyfta fram som extra prioriterade. En 

stor utmaning är att, i en organisation med över 800 anställda, kunna få ett 

genomslag för målen hela vägen från kommunfullmäktige ner till den 

enskilda arbetsplatsen och medarbetaren. För att kunna uppnå det krävs 

bland annat en väl genomarbetad, utvecklad och förankrad gemensam 

styrmodell för planerings- och uppföljningsprocessen. Det räcker inte att på 

kommunfullmäktigenivå fatta beslut om ett antal övergripande mål och 

definitioner till dem. Processen, metoden och strukturen kring mål- och 

resultatstyrning behöver också utvecklas. 

 

Utifrån det övergripande styrkortet bör sedan nämnder och förvaltningar i 

sina budgetförslag för 2018 processa fram och besluta om egna styrkort, 

innehållande de fyra perspektiven. Mål och mätetal, som nämnden berörs 

av i det övergripande styrkortet ska beaktas. Respektive nämnd ska också, 

och har stor frihet inom ramen för Habo kommuns vision och de tio 

övergripande målen, ta fram egna stödjande mål och mätetal som bidrar till 

en god resultatuppfyllelse och en effektiv verksamhet. 

 

Målet för 2018 är att genom den gemensamma styrmodellen kunna följa 

upp effekterna av politiska beslut i en struktur som används i hela 

kommunen. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att  det kommunövergripande styrkortet med  
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bifogade nyckeltal och indikatorer ska antas och att respektive nämnd ska 

anmodas att i budget 2018 besluta om ett nämndspecifikt styrkort uppbyggt 

enligt det kommunövergripande styrkortets modell och perspektiv (KS 

2017-04-06 § 63). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Susanne Wahlström (M) yrkar att riktlinjer tas fram för att implementera 

arbetssätt med styrkort, modell för målstyrning samt hur dessa perspektiv 

förhåller sig till redan antagna mål för perioden 2016-2019. 

 

Anders Rickman (L) tycker att detta kanske är något man kan titta på när 

styrkortet ska revideras.  

 

Thomas Werthén (M) tycker att det är ett bra yrkande och att det kan vara 

en instruktion till förvaltningarna.  

 

Hans Jarstig (KD) säger att vi denna gång kan se om det fungerar ändå. 

 

Gunnar Pettersson säger att man har arbetat med detta under en tid och han 

känner ingen oro inför implementeringen. 

 

Ordföranden finner att det finns ett förslag från kommunstyrelsen samt ett 

tilläggsyrkande från Susanne Wahlström. Ordföranden ställer proposition 

på om tilläggsyrkandet ska bifallas eller avslås och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

 

---  
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Dnr KS17/45 

 § 48 Förvärv av aktier i Inera AB 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB till en 

köpesumma av 42 500 kronor.  

Reservationer 

Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Sveriges landsting/regioner har sedan många år samverkat kring 

gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för 

digitalisering genom det gemensamma företaget Inera.  

 

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats till att idag ansvara för 40-tal 

landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs idag av SKL 

(Sveriges kommuner och landsting) Företag AB och landets 21 

landsting/regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor  

och verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i 

vård och omsorg.  

 

Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats 

under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala 

lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram 

som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet 

mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även 

kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och 

lösningar från Inera AB.  

 

Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, 

stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och 

regioner. Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam 

plattform för den digitala utvecklingen, något som saknats för 

kommunerna. 

 

Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL 

majoriteten av aktierna i Inera. Detta möjliggjordes genom att samtliga 

landsting/regioner sålde merparten av sina aktier i Inera och nu äger fem 

aktier vardera. I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa 

fem aktier vardera från SKL för att bli delägare i bolaget. 

 

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 

tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan 

kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i 

offentlig sektor.  
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Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2017 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förvärva fem aktier i Inera AB till en 

köpesumma av 42 500 kronor.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Elisabeth Malmborg (-) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare 

utredning.  

 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 

frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 

återremitteras. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår bara 

kommunstyrelsens förslag.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

inera@skl.se 
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Dnr KS17/15 

 § 49 Svar på motion angående allmän gatubelysning   

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till 

budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad. 

 

Ärendebeskrivning 

Jarl Karlsson (S) har lämnat in en motion i vilken han skriver att Habo 

kommun har berikats med ytterligare en tätort, Ekebäcken (Habo kommun 

har i remissyttrande till lantmäteriet dock föreslagit att namnet ska vara 

Rödån). Motionären skriver att det är en omfattande randbebyggelse från 

Rödån till Björnhult som borde få gatubelysning, precis som övriga tätorter 

i kommunen. Enligt motionären är sträckningen ca 5 km och kostnaden 

beräknad till 1,2 miljoner kronor. Vidare skriver motionären att det plane-

ras för bredbandsutbyggnad på denna sträcka och om man samordnar 

arbetet med ledningsgraven för bredband skulle kostnaden kunna reduceras 

med 250 000 kronor. Mot bakgrund av detta föreslår Jarl Karlsson att 

kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att planera och 

projektera för denna utbyggnad av gatubelysning och att 

kommunfullmäktige anslår medel i 2018 års budget för detta. 

 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Habo Energi AB 

som inte kan uttala sig om kostnadsuppskattningen ovan, men de håller 

med om att det alltid blir billigare att samförlägga eftersom kostnaden då 

delas upp. Dock säger Habo Energi att de som utför fiberentreprenad inte 

brukar kunna bygga gatubelysning, men de som bygger gatubelysning kan 

lägga ner kanalisation för fiber. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att hänskjuts till budgetberedningen och att den 

därmed anses vara besvarad (KS 2017-04-06 § 66). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Pettersson (S) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 
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Dnr KS16/257 

 § 50 Svar på motion om familjepark   

  

Beslut 

Motionen återremitteras till kommunstyrelsen med motiveringen att det ska 

belysas och utredas vad det kan finnas för olika alternativ både vad gäller 

kostnaderna för och placeringen av en familjepark. 

 

Ärendebeskrivning 

Niklas Fungbrandt (M) har lämnat in en motion med förslag om att en 

familjepark etableras på ett lämpligt område i kommunen. Motionären 

skriver att det har tillkommit flera nya lekplatser på senare år, men att det 

saknas en samlingsplats för familjer i form av en familjepark som skulle 

kunna utformas kring en lekplats som är anpassad för en bredare 

åldersgrupp, med intilliggande grönområden och grillplatser. Motionären 

skriver också att tillgänglighetsanpassning, parkering och möjlighet till 

toaletter är aspekter som ska beaktas och att familjeparken ska fungera som 

en samlingsplats även för boende utanför tätorten. 

 

Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som föreslår att 

musikparken, som har en nära koppling till hembygdsparken, kan göras till 

en familjepark med temalekplats, grillplatser, toaletter med mera (FKN 

2017-01-17 § 2). 

 

Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-03-20 att en tillgänglighetsanpas-

sad familjepark med lekplats för en bredare åldersgrupp, toaletter och 

parkering säkert är en satsning som kan öka Habo kommuns attraktivitet 

som boendeort, inte minst för barnfamiljer. Samtidigt innebär en 

familjepark en relativt stor investering som i förlängningen får drifts- och 

underhållsmässiga konsekvenser. Den måste således prioriteras i 

konkurrens med andra behov. I det sammanhanget är det viktigt att ha i 

åtanke att det för tillfället, från nämnder och förvaltningar, förs fram ett 

stort behov av nya investeringar i Habo kommuns verksamheter.  

Det medför inte bara en utmaning för kommunens ekonomi utan medför 

också ett behov av att prioritera optimalt inom de personella resurser som 

finns tillgänglig inom tekniska förvaltningens organisation. Skarpa 

prioriteringar måste därför göras både utifrån ekonomiska och personella 

resurser för att kunna rymma det projekt som politiskt anses som mest 

angelägna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2017-04-06 § 67).  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Niklas Fungbrandt (M) tycker att en kostnadskalkyl bör tas fram så att 

budgetberedningen kan ta ställning till motionen. Han säger också att 

projektet kan vara stort eller lite och detta bör tittas på. Han yrkar därför på  
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återremiss.  

 

Thomas Werthén (M) ställer sig bakom Niklas Fungbrandts förslag om 

återremiss. 

 

Gunnar Pettersson (S) tycker att motionen är bra, men säger också att man 

inte kan blunda för att detta kommer innebära en stor kostnad och att även 

placeringen är en stor fråga. Det kräver ett stort utredningsarbete och plan- 

och byggenheten är hårt belastad just nu. Han tycker att man istället ska 

återkomma när ekonomin tillåter och yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  

 

Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (-) ställer sig bakom 

förslaget på återremiss.  

 

Åke Lundgren (KD) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Olle Moln Teike (SD) tycker att det finns en bra tanke med motionen och 

yrkar bifall till förslaget om återremiss.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och frågar därför om 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 

återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för att ärendet 

ska återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 13 

nej-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta. Se bilaga 1. Ett ärende ska 

återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande  

ledamöterna. Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera 

ärendet.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS16/172 

 § 51 Svar på motion om ökad trygghet i Habo kommun  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

 

Reservationer 

Susanne Wahlström (M) och Thomas Werthén (M) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström (M) och Thomas Werthén (M) har lämnat in en 

motion i vilken de föreslår att Habo kommun anordnar en trygghetsdag och 

att kommunen till denna dag bjuder in organisationer för att de ska kunna 

medverka till att öka tryggheten i Habo kommun. Under trygghetsdagen 

ska man få ta del av olika tips, råd samt prova-på-aktiviteter för att bli ännu 

tryggare i sin vardag. Motionärerna skriver att dagen bör innehålla ett 

varierat program så att det finns något för alla åldrar. 

 

Motionen remitterades till folkhälsorådet för yttrande. Folkhälsorådet 

svarade att Habo kommun är en av landets tryggaste kommuner och att 

förvaltningarna kommer att fortsätta att jobba enligt tidigare koncept som 

bland annat innebär en temadag om lag och rätt i årskurs 7, arbete med 

våld i nära relationer, utbildningssatsningar om våldsbejakande extremism, 

grannsamverkan, ungdomscoach och föräldrastödsprogram. Folkhälsorådet 

föreslog därför att någon särskild trygghetsdag inte ska ordnas och att 

motionen därmed ska anses vara besvarad (FHR 2016-09-14 § 23). 

 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-11-09 och föreslog att 

motionen skulle bifallas (KS § 170). Därefter behandlades motionen i 

kommunfullmäktige där det beslutades att motionen skulle återremitteras 

(KF 2016-11-24 § 126). 

 

Folkhälsorådet har därför på nytt behandlat motionen, och kom då fram till 

att ett tillfälle som redan drar mycket folk är marknaden i juni. 

Folkhälsorådet beslutade att uppdra åt Thomas Werthén och 

folkhälsoplanerare Lena Hedin att planera för hur trygghetsdagen ska 

genomföras (FHR 2017-02-22 § 5). 

 

Kommunstyrelsen förslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 2017-

04-06 § 68).  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Thomas Werthén (M) är inte nöjd med behandlingen av motionen. Han 

yrkar bifall till motionen.  
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Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen.  

 

Susanne Wahlström (M) säger att motionen är till för att alla i Habo ska 

känna sig trygga i ett förebyggande syfte. Det kanske krävs en insats av 

kommunen för ett genomföra den här dagen, men det kan det vara värt. 

Susanne Wahlström yrkar bifall till motionen. 

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

om att motionen ska anses vara besvarad och dels Thomas Werthéns med 

fleras förslag om att motionen ska bifallas.  

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

--- 
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Dnr KS17/81 

 § 52 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 familjepark (M) 

Inkom 2016-10-27 

Återremitterad till kommunstyrelsen. 

 

2. Motion om nödsändare (SD) 

Inkom 2016-12-15 

Remitterad till socialnämnden. 

 

3. Motion om ”Hälsans stig”, en promenad runt vackra Furusjö (SD) 

Inkom 2016-12-15 

Remitterad till fritids- och kulturnämnden. 

 

4. Motion om ensamkommande ungdomars rätt till boende och skola 

(L) 

Inkom 2017-02-23. 

Remitterad till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 

5. Motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar (MP) 

Inkom 2017-03-30 

 

6. Motion om extra busslinje inom samhället (MP) 

Inkom 2017-03-30 

 

7. Motion om utökning av närtrafiken (C) 

Inkom 2017-03-30 

 

---  

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-04-27  82 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/81 

 § 53 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 nio medborgarförslag som inte är avgjorda: 

 

1. Medborgarförslag om upprustning och modernisering av 

lekområdet på Svedgatan, Baskarp 

Inkom 2016-06-28 

Utredning pågår. 

 

2. Medborgarförslag om tätortens centrala delar 

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.  

 

3. Medborgarförslag om tätortsnära skogar och kommunala 

naturreservat  

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till kommunstyrelsen för beslut. 

 

4. Medborgarförslag om att göra om Väst-Göte till 

informationscentral  

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.  

  

5. Medborgarförslag om rastplats vid motell Väst-Göte  

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.  

 

6. Medborgarförslag om att laddstolpar vid Väst-Göte  

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.  

 

7. Medborgarförslag om att bygga om motell Väst-Göte till 

äldre/demensboende 

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till socialnämnden för beslut.  
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8. Medborgarförslag om att byta namn på centrumrondellen 

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till fritids- och kulturnämnden för beslut.  

 

9. Medborgarförslag om att underlätta vandringar utmed Vättern med 

broar över bäckarna 

Inkom 2017-03-30 

Remitterad till fritids- och kulturnämnden för beslut.  

 

---  
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Dnr KS17/81 

 § 54 Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda 

fullmäktigebeslut  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av ej verkställda 

fullmäktigebeslut och ej verkställda motioner, samt att låta samtliga 

motioner stå kvar på bevakningslistan. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska 

samtliga avgjorda 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. För närvarande finns följande motioner på 

bevakningslistan:  

 

Motion om företagslots (M)  

Beslutsdatum: 2016-02-25  

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och översänder 

den till budgetberedningen. Kommentar: Tjänsten finns med i budgeten 

och rekryteringsprocess har påbörjats.  

 

Motion om hundrastgård  

Beslutsdatum: 2016-09-29  

Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till 

budgetberedningen.  

Kommentar: Medel för finansiering finns med i budget 2017, men lämplig 

plats för hundrastgården har ännu inte setts ut.  

 

Motion om att skapa ett pedagogiskt återvinningssystem  

Beslutsdatum: 2017-01-26  

Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till barn- och 

utbildningsnämnden att undersöka om det finns intresse hos det lokala 

näringslivet och hos förskolorna att delta i ett pedagogiskt 

återvinningsprojekt.  

 
Motion om lokal för teknikintresserade ungdomar  

Beslutsdatum: 2017-01-26  

Beslut: Kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen i motionen och 

uppdrar till fritids- och kulturförvaltningen att utreda möjliga lokaler för 

teknikverksamhet och dess kostnader och drift.  

Kommentar: Utredning pågår.  
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Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut  

Sedan 2014 redovisas även övriga kommunfullmäktigebeslut som inte har 

verkställts. Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 

31 december 2016 har ännu inte verkställts:  

 

KF § 89 2016-09-29 – Granskning av tillsynsverksamheten inom miljö-

nämnden. Kommentar: Kommunfullmäktige har beslutat att nyckeltal ska 

tas fram avseende effektiviteten i miljönämndens tillsynsbesök. Arbetet 

pågår.  

 

KF § 107 2016-10-27 – Riktlinjer för bostadsförsörjning i Habo kommun 

Kommentar: Arbetet med att ta fram riktlinjer har påbörjats och kommer 

under våren att skickas på remiss.  

 

KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal  

Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats. 
 

---  
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 § 55 Motion om förbättrade åtgärder vid matservering 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion med förslag om  

 Att Habo kommun ska sträva efter att alla mat ska lagas på plats i 

den mån det är mjöligt och vid nybyggnation av skolor, förskolor 

och äldreboenden ska det planeras för tillagningskök 

 Att Matutskick hålls till ett minimum och att tanken om ett 

centralkök skrotas 

 Att Användningen av sous vide och halvfabrikat utreds och 

användningen hålls till ett minimum 

 Att man ser över befintliga kök och där det behövs kompletterar så 

att mat kan lagas på plats 

 Att man strävar efter att andelen ekologisk och närproducerad mat 

blir högre.  

 

Se bilaga 3. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike kommenterar motionen och säger att Habo kommun 

växer, vilket också belastar matserveringarna. Han vill genom motionen 

bidra med förbättringsförslag. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/103 

 § 56 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om 

gemensam värdegrund 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner att interpellationen får ställas och att den 

ska besvaras under dagens sammanträde. 

 

Ärendebeskrivning 

Thomas Werthén (M) och Anders Rickman (L) har lämnat in en 

interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av 

ärendet om gemensam värdegrund, se bilaga 4. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

I kommunfullmäktiges arbetsordning står att en interpellation ska lämnas 

in till kommunkansliet senast fem dagar före kommunfullmäktiges 

sammanträde. Interpellationen inlämnades i tid, men eftersom utskicket till 

kommunfullmäktige redan hade gått iväg så lades interpellationen på 

bordet. I arbetsordningen står dock också att interpellationer bör tillställas 

samtliga ledamöter före sammanträdet. Eftersom så inte har skett ställer 

ordförande proposition på om kommunfullmäktige godkänner att 

interpellationen får ställas vid dagens sammanträde eller om den ska 

skjutas till nästa möte. Han finner att interpellationen ska skjutas till nästa 

möte. 

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att 

interpellationen få ställas och besvaras vid dagens sammanträde röstar ja, 

den som röstar för att den inte ska skjutas till nästa möte röstar nej. Vid 

omröstningen avges 32 ja-röster och 2 nej-röster. Se bilaga 1. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att interpellationen ska få ställas 

och besvaras vid dagens sammanträde.  

 

Besvarande av interpellationen 

Gunnar Pettersson (S) svarar att ärendegången i detta fall inte skiljer sig  

från gången i något annat ärende. Personalutskottet var första instans för 

detta ärende. Gunnar Pettersson säger också att eftersom det är 

kommunstyrelsen som har arbetsgivaransvar är det också naturligt att 

kommunstyrelsen behandlar ärendet. Gällande övergripande frågor mellan 

arbetsgivare och arbetstagare så är det i personalutskottet sådana ärenden 

startar, allt annat hade varit nyskapande.  

 

Gunnar Pettersson säger också att det inte bidrar till Haboandan sätta 

käppar i hjulen för majoritetens förslag och att ha synpunkter på minsta 

detalj löser ingenting. Han hoppas dock verkligen att majoritet och  
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opposition kan fortsätta att arbeta tillsammans. Se bilaga 5. 

 

Därpå följer en debatt i vilken Gunnar Pettersson, Thomas Werthén och 

Anders Rickman deltar. 

  

---  
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Dnr KS17/107 

 § 57 Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på 

barnens lunchmiljö 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström och Fredrik Wärnbring från Moderaterna har lämnat in 

en motion i vilken de skriver att det är viktigt med en lugn lunchmiljö i 

skolan för att eleverna ska orka med skoldagen. De föreslår därför att det 

kostpolitiska programmet revideras under 2017, att lunchmåltiderna i 

skolan startar tidigast kl. 11 och att de ska vara minst 30 minuter långa, 

samt att de enkäter som görs angående lugn matmiljö följs upp och att 

mätbara mål tas fram. Se bilaga 6.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Susanne Wahlström kommenterar motionen och säger att skolmaten är 

jättebra, men att motionen handlar om miljön runt omkring måltiden, 

vilken tid den serveras och så vidare. 

 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 § 58 Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den ska besvaras 

vid nästa sammanträde.  

 

Ärendebeskrivning 

Anders Rickman har lämnat in en enkel fråga till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande som handlar om rykten som har 

uppkommit i samband med att det förekommit skadegörelse på 

Hagabodaskolan, se bilaga 7. 

 

Eftersom barn- och utbildningsnämndens ordförande inte är närvarande vid 

dagens sammanträde föreslår ordförande att frågan istället ska besvaras vid 

nästkommande sammanträde. 

 

---  
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§ 59 Avsägelse och fyllnadsval

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Ewa Wymark 

(KD) och att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 

december 2018 utse Lars Ramberg (KD), Krämmeskog Björkliden 1,  
566 92 Habo, till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Ewa Wymark har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden, varför en ny ersättare måste väljas.  

--- 

Beslutet skickas till: 

Ewa Wymark 

Lars Ramberg 

Löneenheten 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 

2017-04-27 92 

Justeras Expedierats 

Dnr KS17/101 

§ 60 Avsägelse och fyllnadsval

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Ingegerd 

Arphult (KD) och att för återstående del av mandatperioden fram till den 

31 december 2018 utse Ragnwald Ahlnér (KD), Sjöhagavägen 11, 566 91 

Habo, till ny ersättare i valnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Arphult har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden, 

varför en ny ledamot måste väljas. Kristdemokraterna har föreslagit att 

Ragnwald Ahlnér väljs till ny ledamot i valnämnden. Ragnwald Ahlnér är 

idag ersättare i valnämnden, och beslutet innebär därför att det kvarstår att 

välja en ny ersättare i valnämnden.  

--- 

Beslutet skickas till: 

Ingegerd Arphult 

Ragnwald Ahlnér 

Löneenheten 
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§ 61    Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande 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

Ulf Karlsson, Tärngatan 3, 566 33 Habo

Catrin Jalkander, Brahegatan 19, 553 34 Jönköping

Mathias Bransmo, Notdragargatan 3, 566 35 Habo, och

Lisette Ohlsson, Skinnkärr 11, 564 91 Bankeryd

till ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och

Habo Bostäder AB,

att utse Mats Wärnbring till ordförande i ovan nämnda styrelser, samt

att utse Ulf Karlsson till vice ordförande i ovan nämnda styrelser.

Mandatperioden är ett år från avslutad ordinarie bolagsstämma 2017 till

och med ordinarie bolagsstämma 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning

Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag till och med ordinarie

bolagsstämma 2017 är Mats Wärnbring (ordförande), Tommy Fritz (vice

ordförande), Catrin Jalkander, Mattias Bransmo och Lisette Ohlsson.

Tommy Fritz har avböjt omval inför kommande mandatperiod.

Ärendet har behandlats av valberedningen (2017-04-25) som föreslår

kommunfullmäktige att utse Ulf Karlsson till ny ledamot och till ny vice

ordförande.

---

Beslutet skickas till:

Habo Energi AB

De valda
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr   § 44 § 44 § 46 § 50 § 56 

BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Gunnar Pettersson 

 

S 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

  

X 

 

 

 

X 

 

 

Thomas Werthén  M X  X  X   X X  

Lars Davidsson KD X  X  X  X  X  

Morgan Malmborg SD  X  X  X  X  X 

Viveca Rydberg S X  X  X  X  X  

Lars Elwing M X  X  X   X  X 

Susanne Wahlström M X  X  X  X  X  

Jarl Karlsson  Berit Torstensson S X  X  X  X  X  

Anders Rickman  L X   X X  avstår X  

Hans Jarstig  KD X  X  X  X  X  

Olle Moln Teike SD X  avstår X   X X  

Fredrik Wärnbring   M X  X  X   X X  

Hanna Englund  C X  X  X  X  X  

Mary Eklund S X  X  X  X  X  

Margareta Fick   MP X  X  X  X  X  

Rolf Westmar M X  X  X   X X  

Nicklas Gustavsson  Vincent Bohm S X  X  X  X  X  

Marie Lindholm  KD X  X  X  X  X  

Lennart Karlsson Elisabeth Malmborg -  X  X  X  X  X 

Nils-Inge Carlsson S X  X  X  X  X  

Maria Alsén  L X   X X  avstår X  

Åke Lundgren KD X  X  X  X  X  

Niklas Fungbrandt  M X 
 X 

 X   X X  

Ulf Bertills   C X  X  X  X  X  

Joakim Lindblom SD X  avstår X   X X  

Kent Bjärkhed   S X  X  X  X  X  

Lotta Hoffback-Kaljo   M X  X  X   X X  

Carina Fritzon S X  X  X  X  X  

Victor Davidsson  KD - - - - - - - - - - 

Agneta Karlsson   Kenneth Bock SD X  avstår X   X X  

Kerstin Klasson  MP X  X  X  avstår X  

Ewa Wettebring  S X  X  X  X  X  

Bengt Stensmo  M X  X  X   X X  

Lars-Åke Johansson S X  X  X  X  X  

Thomas Gustafsson S X  X  X  X  X  

                                                   Summa:                                    32 2 27 4 32 2 18 13 31 3 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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