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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2018-10-25 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-11-02 Datum då anslaget tas ned 2018-11-24 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus, torsdagen den 18 oktober 2018,  

kl. 18.00–20.20 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Susanne Wahlström (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ewa Wettebring (S) 
Niklas Fungbrandt (M) 
Hanna Englund (C) 
Liselotte Heinonen (L) 
Nicklas Gustafsson (S) 
Marie Lindholm (KD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD)  
Jeanette Nyberg (S) 
Lisbet Bärenholdt (M), ordf § 104-117 
Maria Alfredsson (KD) 
Ulf Bertills (C)  
Thomas Gustavsson (S) 
Anders Rickman (L), 
ålderspresident, ordf § 103 

Ingvar Briland (M) 
Johanna Rundlöf (V) 
Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) 
Eva Damberg (S) 
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP)  
Emma Selldén (SD) 
Berit Torstensson (S) 
Jan Lenhammar (KD) 
Maria Alsén (L) 
Johanna Bergbom (M) 
Mats Lindén (S) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Frida Wahlund, sekreterare 
Jan Sundman, kommunchef  
Johan Bokinge, ekonomichef § 106 
Carina Bergman, socialchef § 107 

Svante Modén, teknisk chef § 108-109 
Annika Ekdahl, personalchef § 110-111 

  

Zaine Andersson, rev. ordf. § 104-106 
Torbjörn Bengtsson, Deloitte, § 104-
106 
Kerstin Klasson (MP) 
Magnus Runnvall (V) 
Lennart Karlsson (HD) Kl. 18.00-18.50 

Utses att justera Gunnar Pettersson och Susanne Wahlström Paragrafer: 103-117 
  
Ordförande  
  
Justerande    
  
Sekreterare  
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Dnr KS18/264 

 § 103 Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisbet Bärenholdt (M) till 
kommunfullmäktiges ordförande under tiden 2018.10.25–2022.10.14, 
 
att utse Kent Bjärkhed (S) till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
under samma period och 
 
att utse Jan Lenhammar (KD) till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
under samma period. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Valberedningens ordförande Helena Persson (C) redovisar valberedningens 
förslag till val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
kommunfullmäktige. Till ordförande föreslås Lisbet Bärenholdt, till 1:e 
vice ordförande föreslås Kent Bjärkhed och till 2:e vice ordförande föreslås 
Jan Lenhammar. Till ordförande och 1:e vice ordförande finns inga 
motförslag och ålderspresident Anders Rickman (L) frågar fullmäktige om 
beslut kan fattas enligt valberedningens förslag, och han finner att 
kommunfullmäktige så beslutar. 
 
Morgan Malmborg (HD) föreslår att Olle Moln Teike (SD) utses till 2:e 
vice ordförande i kommunfullmäktige och begär samtidigt att sluten 
omröstning ska genomföras. 
 
Ålderspresidenten upplyser om hur röstningen går till. Därefter ajourneras 
fullmäktige i fem minuter. De röstande avger i tur och ordning sina 
valsedlar i en urna.  
 
Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Jan Lenhammar 
får 30 röster, Olle Moln Teike får 4 röster och 1 person har avstått från att 
rösta. Därmed har fullmäktige beslutat att utse Jan Lenhammar till 2:e vice 
ordförande.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
De valda 
Personalenheten 
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Dnr KS18/221 

 § 104 Redovisning av granskningsrapport om 
upphandlingsprocessen i Habo kommun    

  
Beslut  
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har med hjälp av Deloitte granskat 
upphandlingsprocessen i Habo kommun. Granskningen har utgått från 
revisionsfrågan ”Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig 
organisation för att genomföra upphandlingar?” Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis 
har en ändamålsenlig organisation för att genomföra upphandlingar. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Revisionens ordförande Zaine Andersson (M) inleder med att säga att 
revisionen har hittat en del brister i granskningen av 
upphandlingsprocessen och att rutinerna kring inköp behöver skötas bättre. 
Därefter går Torbjörn Bengtsson från Deloitte igenom 
granskningsrapporten. Granskningen visar avvikelser i 16 av 40 stickprov, 
vilket är alldeles för mycket.  
 
Revisionen lämnar ett antal rekommendationer, bland annat att rutinerna 
för dokumentation av genomförda upphandlingar bör ses över, att det bör 
tydliggöras för medarbetarna att det är viktigt att noterade avvikelser från 
avtalsvillkoren snarast rapporteras till upphandlingscontrollern och att 
lagen om offentlig upphandling efterlevs.  
 
---   
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Dnr KS18/220 

 § 105 Redovisning av granskningsrapport om inköp och 
distribution av varor i Habo kommun    

  
Beslut  
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har med hjälp av Deloitte granskat om Habo 
kommun ur ”ekonomisk synpunkt har en tillfredsställande lösning för 
inköp och distribution av varor via samarbetsavtal med Jönköpings 
kommun”.  
 
Kommunfullmäktigesbehandling 
Revisionens ordförande Zaine Andersson (M) inleder med att säga att 
samordnad varudistribution inte funnits så länge, men att det ändå kommit 
in mycket klagomål på det. Dock är frågan i princip överspelad då 
kommunfullmäktige redan fattat beslut om att avsluta avtalet om 
samordnad varudistribution. Därefter redogör Torbjörn Bengtsson från 
Deloitte för granskningsrapporten.  
 
Habo och Mullsjö kommuner har ett samarbetsavtal med Jönköpings 
kommun avseende upphandling av varor och tjänster. Sedan år 2016 
inkluderar samarbetet så kallad samordnad varudistribution. Detta innebär 
att leveranser av vissa varor sänds till en, för de tre kommunerna, 
gemensam omlastningsfunktion. Varorna sorteras och distribueras därefter 
enligt körschema till ett antal avlastningspunkter i respektive kommun.  
Revisorernas sammanfattande bedömning och svar på revisionsfrågan är 
”Habo kommun har delvis ur ekonomisk synpunkt en tillfredsställande 
lösning för inköp och distribution av varor via samarbetsavtal med 
Jönköpings kommun”. I revisorernas rapport skrivs i sammanfattningen att 
”Det är svårt att påvisa att Habo kommun har fått de förväntade och 
verifierbara miljö-, säkerhets- och ekonomiska fördelarna”.  
 
---   
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KS18/78 

 § 106 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2018 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen för tertial 2 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett delårsbokslut har tagits fram för tertial 2 2018. Underlaget grundas på 
förbrukningen till och med augusti månad och redovisar det förväntade 
resultatet vid årets slut.  
 
Resultatet för perioden januari till och med augusti är 41,9 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 9,5 miljoner kronor, vilket är 
8,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.  
 
Att prognosen är lägre än resultatet för delåret beror bland annat på 
semesterlöneskulden som för resterande del av 2018 förväntas belasta 
resultatet med 11 miljoner kronor. Utöver detta förväntas ett antal 
investeringar bli avslutade och avskrivningarna beräknas öka under hösten. 
Nytt lärarlöneavtal med retroaktiv utbetalning under hösten påverkar också 
resultatet med drygt 2 miljoner kronor.  
 
Utfallet för bolagen är 6,7 miljoner kronor per den 31 augusti, och 
prognosen för helåret pekar på ett resultat på 12 miljoner kronor. För hela 
koncernen Habo kommun visar prognosen därmed på ett överskott på ca 21 
miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att uppföljningen för tertial 2 2018 ska 
godkännas (KS 2018-10-10 § 126). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Ekonomichef Johan Bokinge redovisar den ekonomiska uppföljningen för 
tertial 2 2018. Efter ekonomichefens redogörelse kommenteras 
delårsrapporten av revisionens ordförande Zaine Andersson (M). 
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med 
fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Dock tyder 
prognosen på att inget av de finansiella målen kommer vara uppfyllda vid 
helåret. Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten endast 
delvis är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål för god ekonomisk 
hushållning.  
 
På sammanträdet redovisar även Torbjörn Bengtsson från Deloitte 
revisorernas granskning av delårsbokslutet. 
 
Yrkanden 
Gunnar Pettersson (S) säger att det ändå är positivt att prognosen pekar på  
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Forts § 106 
 
9,5 miljoner kronor i överskott jämfört de 1,4 miljoner som är budgeterat 
och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. ---  
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Dnr KS18/233 

 § 107 Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i 
Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda 
hälso- och sjukvård i ordinärt boende – reviderat KomHem-
avtal 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 
uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, 

- ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 
uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar 
samt vid behov föreslå avtalsförändringar, 

- apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller 
sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör 
belysas i ett kommande arbete, 

- godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, 
- ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med 

ikraftträdande från och med 1 januari 2019. 
 

Ärendebeskrivning  
I oktober 2017 sades avtalet mellan kommunerna och regionen upp för 
omförhandling. 14 juni 2018 beslutade Primärkommunalt 
samverkansorgan  

- att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets 
socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under 
augusti 2018,  

- att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets 
socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och 
förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar,  

- att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller 
sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör 
belysas i ett kommande arbete,  

- att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till 
förtydligande,  

- att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med 
ikraftträdande från och med 1 januari 2019 samt  

- att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att 
anta ovanstående förslag till beslut. 

 
Ärendet har behandlats av socialnämnden  och kommunstyrelsen som 
föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslaget (SN 2018-08-29 § 66, 
KS 2018-10-10 § 137).  
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Forts § 107 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD), Susanne Wahlström (M) och Maria Alsén (L) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Region Jönköpings län 
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Dnr KS17/178 

 § 108 Exploateringsavtal för Bränninge 2:95 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för del av Bränninge 
2:95 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har godkänt förslag på detaljplan för Bränninge 2:95 
och skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus inom 
exploateringsområdet. Innan beslut om antagande av detaljplanen behöver 
ett beslut om exploateringsavtal fattas. 
 
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera förutsättningarna för 
byggnation inom exploateringsområdet och att reglera kostnader och 
genomförande för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten från 
exploateringsområdet till kommunal VA-anläggning samt utbyggnader av 
nödvändiga trafiklösningar även utanför exploateringsområdet. Avtalet 
reglerar även förutsättningarna för fastighetsbildning och övriga 
genomförandevillkor. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Teknisk chef 
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Dnr KS17/178 

 § 109 Antagande av detaljplan för Bränninge 2:95 samt del av 
Stora Kärr 8:1 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Bränninge 2:95 samt 
del av Stora Kärr 8:1. 
 
Ärendebeskrivning 
Malmabäcken AB (sökanden) inkom 2016-02-26 med ansökan om 
planbesked för fastigheten Bränninge 2:136 (fastigheten har varit 
föremål för en fastighetsreglering och har bytt namn till Bränninge 
2:95). Sökanden önskar exploatera delar av fastigheten med 
flerbostadshus. Marken är detaljplanerad för industri men detta är inte 
längre aktuellt. Idag finns en kontorsbyggnad samt en lagerlokal på 
fastigheten. Resterande mark består av gles lövskog. Det är denna som 
sökanden önskar att exploatera.  
 
Byggnadsnämnden beslutade 2016-04-07, § 30, att lämna positivt 
planbesked och gav planenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 
för Bränninge 2:95. 
 
Ett planförslag togs fram och var ute för samråd under sommaren 2017. 
Planförslaget utformades med möjlighet att bebygga marken med fem 
punkthus i åtta och tio våningar. Många synpunkter kom in under 
samrådet. I huvudsak är det höjden på bostadshusen som oroar. Det anses 
inte att tillräckligt hänsyn till angränsande bebyggelse har gjorts och att 
den planerade bebyggelsen kommer att ha insyn, speciellt till de närmsta 
villorna. 
 
Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-08, § 13 att totalhöjderna får vara 
20,5 och 32,0 meter, det vill säga sex och tio våningar höga. 
 
Detaljplanen låg ute för granskning under våren/sommaren 2018 och 
ett antal yttranden kom in under granskningstiden, vilka har 
sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Sammanfattningsvis är det 
fortfarande höjderna som oroar. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen (KS 
2018-10-10 § 132). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Susanne Wahlström (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
--- 
Beslutet skickas till: Byggnadsnämnden 
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Dnr KS18/257 

 § 110 Arbetsmiljöpolicy, antagande 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny arbetsmiljöpolicy att gälla i Habo 
kommun. 

  
Ärendebeskrivning  
Enligt Arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att ha en 
arbetsmiljöpolicy. Syftet är att tydliggöra arbetsgivarens målsättning och 
viljeriktning för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. 
Det ska även finnas dokument som beskriver hur man vill ha det och hur 
man ska nå dit. Rutiner behöver därför finnas för alla olika aktiviteter i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och det är viktigt att rutinerna har koppling 
till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten och att de kan samordnas 
med dessa. 
 
Personalenheten har tagit fram ett förslag till en ny arbetsmiljöpolicy att 
gälla för hela Habo kommun och dess verksamheter. Policyn utgör ett 
övergripande dokument som beskriver kommunens viljeriktning och 
målsättning med det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.   

 
I policyn redogörs för ansvars- och rollfördelningen för arbetsmiljöarbetet. 
Att ha en tydlig delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter är en 
förutsättning för en konsekvent och korrekt hantering av arbetsmiljöfrågor. 
Det övergripande ansvaret åvilar kommunstyrelsen. Respektive nämnd har 
sedan ansvar för sin förvaltnings arbetsmiljöarbete. Delegering av 
arbetsmiljöuppgifter sker från kommunstyrelsens ordförande till 
kommunchef vidare till förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och 
arbetsledare. Arbetet ska ske i samverkan med skyddsombud och med 
medarbetarna på arbetsplatsen. 
 
Som stöd för chefer och skyddsombud i deras arbete med det systematiska 
arbetsmiljöarbetet finns utöver policyn olika verktyg till förfogande, såsom 
riktlinje, mallar och checklistor. Riktlinjen syftar till att konkretisera 
kommunens arbetsmiljöpolicy och ska ge en vägledning till hur det 
systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i Habo kommun. Arbetet tar 
sin utgångspunkt i det så kallade SAM-hjulet (hjulet för systematiskt 
arbetsmiljöarbete), dvs undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera, 
och varje verksamhet och arbetsplats ska granskas utifrån dessa fyra 
områden. Vilka aktiviteter som ska genomföras och vem som är ansvarig 
beskrivs också i riktlinjen. De olika mallarna och checklistorna används 
som konkreta verktyg. Exempel på detta är skyddsrondsprotokoll, 
framtagna med hänseende till den verksamhet som ska undersökas, samt 
mallar för medarbetarsamtal och för dagordning vid arbetsplatsträff (APT).  
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Forts § 110 
 
När riskerna för arbetsmiljön är undersökta ska de identifierade riskerna 
bedömas. Syftet är att bedöma hur allvarliga konsekvenserna kan bli samt 
sannolikheten för att de inträffar. Ju större sannolikheten är för att ohälsa 
eller olycksfall uppstår, desto allvarligare bedöms risken vara. Ju 
allvarligare risk desto snabbare bör den åtgärdas. Allt mynnar sedan ut i en 
handlingsplan för de åtgärder som bedöms behövs vidtas i det kommande 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärderna i handlingsplanen följs sedan 
upp för att se om de hade önskad effekt. 

 
För att arbetsmiljöarbetet ska kunna bedrivas på ett systematiskt sätt med 
målsättningen att hela tiden förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i 
verksamheterna behöver arbetet vara levande och hela tiden kunna 
anpassas på ett ändamålsenligt sätt, både utifrån lagstadgade förändringar 
och med hänseende på ändrade krav i verksamheterna. Personalenheten 
förslås därför bli ansvarig för att uppdatera riktlinjen samt mallar och 
checklistor så att de hela tiden stödjer såväl lagstiftning som arbetet i 
verksamheterna. 

 
Kommunstyrelsen föreslår att arbetsmiljöpolicyn ska antas (KS 2018-10-
10 § 127). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
 
---   
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Dnr KS18/258 

 § 111 Likabehandlingspolicy, antagande 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för likabehandling att gälla i 
Habo kommun. 
 
Ärendebeskrivning  
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och 
främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Lagen innehåller dels 
regler som förbjuder diskriminering, dels regler som ska främja lika 
rättigheter och möjligheter.  

 
Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att arbeta med 
aktiva åtgärder mot diskriminering. Vidare ska alla arbetsgivare ha 
riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, 
sexuella trakasserier och repressalier. Även i arbetsmiljölagen finns krav på 
arbetsgivaren att vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön 
som kan ge upphov till kränkande särbehandling, dvs utanförskap och 
mobbning. Habo kommun har valt att ha en samlad dokumentation kring 
mångfald, trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. 

 
Personalenheten har tagit fram ett förslag till policy för likabehandling att 
gälla för hela Habo kommun och dess verksamheter. Policyn utgör ett 
övergripande dokument som beskriver kommunens viljeriktning och 
målsättning.  

 
Policyn förtydligar även ansvarsfördelningen för arbetet. Det yttersta 
ansvaret för en ökad jämställdhet och mångfald samt för att motverka 
diskriminering har kommunstyrelsen. Alla chefer har sedan ett ansvar för 
att bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och motverka diskriminering 
och trakasserier på sina arbetsplatser.  

 
Som stöd för cheferna i detta arbete har personalenheten tagit fram olika 
verktyg som kan användas i form av riktlinjer, checklistor och mallar. 
Riktlinjerna syftar till att konkretisera likabehandlingspolicyn genom att 
beskriva hur arbetet ska bedrivas, vilka aktiviteter som ska genomföras 
samt vilka mallar och checklistor som kan användas i arbetet. 
Målsättningen är att arbetet med de aktiva åtgärderna ska inkluderas i 
arbetet på samma sätt som det systematiska arbetsmiljöarbetet är en 
naturlig del av verksamheterna. 
 
Målsättningen är att Habo kommun ska vara en arbetsplats fri från 
diskriminering och trakasserier i alla dess former och därför behöver 
arbetet med likabehandling vara levande och kunna anpassas på ett 
ändamålsenligt sätt, både utifrån lagstadgade förändringar men också med  
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hänseende på ändrade krav i verksamheterna. Personalenheten förslås 
därför bli ansvarig för att uppdatera riktlinjerna samt handlingsplaner och 
checklistor så att de hela tiden stödjer såväl lagstiftning som arbetet i 
verksamheterna. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta policy för 
likabehandling (KS 2018-10-10 § 128). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   
 
---  
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 § 112 Begäran om utökad borgen för Habo Bostäder AB    
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för 
Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om  
317 450 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Ärendebeskrivning 
Habo Bostäder AB har i skrivelse 2018-09-10 inkommit med begäran om 
ökad kommunal borgen med 30 000 000 kronor. Orsaken är ökat 
upplåningsbehov i samband med nybyggnad av 20 lägenheter på 
fastigheten Gunnarsbo 1:62. I april 2018 beslöt kommunfullmäktige  att 
borgenssumman för Habo Bostäder AB får uppgå till högst  
287 450 000 kronor (KF 2018-04-26 § 36). Om kommunfullmäktige 
bifaller Habo Bostäders framställan kommer borgensumman för Habo 
Bostäder AB att uppgå till högst 317 450 000 kronor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska ingå borgen för 
Habo Bostäder AB:S förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 317 
450 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader (KS 2018-10-10 
§ 136).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men 
uppmanar samtidigt kommunfullmäktig att hålla koll på bolagets skuld 
eftersom Habo Bostäder har låg soliditet jämfört med andra bostadsbolag i 
länet.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Habo Bostäder AB 
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 § 113 Svar på motion om cykelvägar Habo-Furusjö och Habo-
Brandstorp 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.   
 
Ärendebeskrivning 
Habodemokraterna (-) har inkommit med en motion där man påtalar vikten 
av att bygga samman hela Habo kommun med bra kommunikationer och 
att gång- och cykelvägar är en viktig del i detta arbete. Motionsställarena 
hänvisar till de medborgardialoger som genomförts i samband med 
upprättandet av översiktsplan 2040 där man konstaterar att gång- och 
cykelvägar är en viktig fråga för landsbygden. 
 
Motionären föreslår: 

• att kostnaden för kommunen utreds grundligt  
• att motionen skickas till budgetberedning för vidare behandling 
• att cykelvägar Habo – Furusjö samt Brandstorp prioriteras 

skyndsamt 
 

Teknisk chef Svante Modén skriver 2018-09-13 att en gång- och cykelväg 
mellan Habo – Mullsjö finns med i förslaget för regional transportplan 
2019-2029 som viktig ur regionalt perspektiv med en bedömd kostnad på 
ca 36 miljoner kronor. Innan ett eventuellt genomförande av projektet 
kommer avtal att tecknas mellan Habo kommun och Mullsjö kommun och 
Trafikverket där kostnadsfördelningen regleras. 
 
I samrådsförslaget för Habos översiktsplan 2040 föreslås att kommunen 
upprättar en cykelplan med fokus på tätorterna men även kopplingarna 
mellan orterna och satsningar på cykelturism. Planförslaget föreslår även 
att en cykelväg byggs som binder ihop Habo tätort med orterna i norr, och 
vidare mot Hjo. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 2018-
10-10 § 134). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
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 § 114 Svar på motion om insatser för att minska psykisk ohälsa 
bland barn och ungdomar 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) har inkommit med en motion som handlar om 
insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i 
Habo. I motionen föreslås att en översyn görs av hur det ser ut med 
tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun samt att 
en utvärdering till elever alternativt vårdnadshavare görs angående 
tillgängligheten och även om möjlig, om man ser ett behov, att 
tillgängligheten ökas. Motionen har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av 
tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun. I snitt 
ansvarar respektive skolsköterska/skolkurator för 450 elever per 
heltidsanställning, vilket följer riktlinjerna från skolsköterskornas 
riksförening. Jämfört med övriga kommuner i regionen kan 
tillgängligheten till både skolsköterskor och skolkuratorer anses vara god. 
 
Att insatser görs så tidigt som möjligt är viktigt för att främja barns och 
ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Habo kommun ligger idag i 
framkant i Region Jönköpings län, vad det gäller elevhälsans främjande 
och förebyggande uppdrag. Habo har vid flera tillfället lyfts som ett gott 
exempel på olika konferenser och föreläsningar. För att bibehålla kvalitén 
och möjligheten för elevhälsan att verka förebyggande och främjande i sina 
professioner, i takt med det ökade elevantalet i Habo kommun, ställer sig 
barn- och utbildningsförvaltningen sig positiv till att ekonomiska medel 
tillförs för en utökning av elevhälsan. Om en utökning av elevhälsan inte 
sker i takt med att antalet elever ökar, kommer tillgängligheten till 
skolsköterska och skolkurator för Habo kommuns elever att minska och 
möjligheten för skolsköterskor och skolkuratorer att verka förebyggande 
och främjande i det generella arbetet (ex. gruppverksamhet) kommer att få 
stå tillbaka. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig även positiv till 
en utvärdering till elever och vårdnadshavare angående tillgängligheten till 
skolsköterska/skolkurator i Habo kommun. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad (KS 2018-10-10 § 141). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen men anser  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-10-25  199 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 114 
 
att det endast är den första att-satsen som är besvarad. Barn- och 
utbildningsförvaltningen skriver att de följer riktlinjerna men samtidigt 
skickas signaler om att våra barn och ungdomar mår allt sämre. Susanne 
Wahlström frågar sig om det inte då istället är läge att växla upp och göra 
mer än riktlinjerna om det är det som behövs? Hon säger att den frågan kan 
vi inte svara på utan att en utvärdering till elever eller vårdnadshavare görs 
och yrkar därför bifall till att-sats två, att en utvärdering ska göras till 
elever, vårdnadshavare angående tillgängligheten till elevhälsan. 
 
Hans Jarstig (KD), folkhälsorådets ordförande, säger att han i sak inte är 
oense med motionsställaren, men att folkhälsorådet redan arbetar med de 
här frågorna. Hans Jarstig yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Nicklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, delar 
Hans Jarstigs uppfattning och säger att det pågår många insatser på det här 
området. Kanske behöver en utvärdering göras på sikt men inte i nuläget. 
Nicklas Gustavsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Maria Alsén (L) säger att vi konstant behöver ha ett fokus på den psykiska 
ohälsan, men håller med Hans Jarstig och Nicklas Gustavsson om att 
många insatser pågår och att man bör låta det arbetet som är på gång löpa 
ut. Ser man att det inte är tillräckligt kan nya insatser göras då. Maria Alsén 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att anse motionen vara besvarad och dels Susanne Wahlströms förslag 
om att bifalla att-sats två.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag.  
 
--- 
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 § 115 Svar på motion om familjepark 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att översända motionen till 
budgetberedningen inför arbetet med budget 2020, och att därmed anse 
motionen vara besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Fungbrandt (M) har lämnat in en motion där man föreslår att en 
familjepark anläggs inom Slättenområdet. Han föreslår att två av 
barackerna rivs och att beachplanerna flyttas till sporthallen. 
 
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som anser att 
förslaget om familjepark i stort är positivt, det är bra att allt samlas inom 
ett område. Det finns dessutom redan idag ett stort utbud av aktiviteter 
inom Slättenområdet. Nämnden skriver att det dock inte finns någon 
anledning att flytta nuvarande och mycket väl fungerande 
beachvolleyplaner till sporthallen. Planerna kan bibehållas på nuvarande 
plats och utökas med ytterligare två banor (från sex till åtta) vilket också är 
Habo Wolleys önskemål. Beachvolleyplanerna anlades gemensamt av 
Habo Wolley, Smålandsidrotten och Habo kommun och Habo Wolley har 
ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig fram till 2023. 
 
Om de två västra barackerna rivs kan resterande utrustning i motionens 
förslag få plats inom området utan att beachvolleyplanerna flyttas. Då blir 
totalkostnaden också betydligt mindre eftersom man sparar in kostnaden 
för nyanläggning av beachvolleyplaner vid sporthallen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska översändas till 
budgetberedningen inför arbetet med budget 2020, och att därmed anse 
motionen vara besvarad (KS 2018-10-10 § 142).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Niklas Fungbrandt (M) säger att många motioner slentrianmässigt anses 
vara besvarade. Han anser ett en motion ska anses vara besvarad om det 
handlar om något som redan finns eller redan är påbörjat eller genomfört. 
Han yrkar därför att motionen ska bifallas.  
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att översända motionen till budgetberedningen att därmed anse 
motionen vara besvarad och dels Niklas Fungbrandts förslag om att 
motionen ska bifallas.  
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Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
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 § 116 Redovisning av ej avgjorda motioner 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna 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 13 motioner som inte är avgjorda: 
 
 

1. Motion om trygghetsboenden i Habo kommun (-) 
Inkom 2018-03-22 
Remitterad till socialnämnden. 

 
2. Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad (C) 

Inkom 2018-04-26 
Återremitterad 
 

3. Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i 
form av generationsboende (C) 
Inkom 2018-04-26 
Behandlas på KS 2018-11-14. 

 
4. Motion om område för motorburen ungdom (SD) 

Inkom 2018-06-14 
 

5. Motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam (M, C, KD) 
Inkom 2018-06-14 
Remitterad till socialnämnden. 

 
6. Motion om att ändra benämningen brukare till omsorgstagare (M, 

C, KD) 
Inkom 2018-06-14 
Remitterad till socialnämnden. 
 

7. Motion om ökad trygghet i kontakt med vården (M) 
Inkom 2018-06-14 
Remitterad till socialnämnden. 
 

8. Motion om att använda inställda kommunfullmäktigesammanträden 
till allmänpolitisk debatt (L) 
Inkom 2018-08-30 
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9. Motion om att utveckla Habos torgdag (SD) 
Inkom 2018-08-30. 
 

10. Motion om studentbostäder (SD) 
Inkom 2018-08-30. 
 

11. Motion om stöd till personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer (L) 
Inkom 2018-08-30 
Remitterad till socialnämnden. 
 

12. Motion om fler busskurer vid väg 195 (M) 
Inkom 2018-08-30 
 

13. Motion om konsekvenser av sommarens väder och torka (C) 
Inkom 2018-08-30. 
Remitterad till näringspolitiska rådet. 

 
--- 
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§ 117 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
medborgarförslagen 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande två medborgarförslag som inte är avgjort: 
 

1. Medborgarförslag om vägskötsel i Brandstorp 
Inkom 2018-08-07 
 

2. Medborgarförslag om planering för klimatsmart energiproduktion 
Inkom 2018-09-20 
 
 
 

--- 
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