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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Dnr KS18/8 

§ 20 Översiktsplan Habo kommun 2040 - antagande 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta översiktsplan 2040 med tillhörande 
handlingar. 

 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan 
som är kommunövergripande och som ska fungera vägledande för 
kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen omfattar kommunens 
hela geografiska yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande och dess 
innehåll kan därför inte överklagas. Eftersom översiktsplanen inte är 
juridiskt bindande kan endast riktlinjer för framtida utveckling anges. Mer 
detaljerade bestämmelser görs i efterföljande detaljplaner. 
 
Översiktsplanen ska redogöra för kommunens långsiktiga visioner och mål 
när det gäller utveckling och användning av mark och vatten samt hur 
dessa kan uppnås. Översiktsplanen ska även sättas in i ett nationellt och 
regionalt perspektiv samt övergripande visa hur kommunen tar hänsyn till 
nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för en 
hållbar utveckling. 

 
Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2006-01-26. 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-27 att den inte längre var aktuell 
och att en ny kommunövergripande översiktsplan skulle tas fram. Förslag 
till ny översiktsplan har tagits fram, ÖP 2040, och var utskickad för samråd 
1 november 2018 till den 31 januari 2019. Under samrådstiden hölls öppna 
samrådsmöten på 5 tätorter. Inkomna synpunkter med kommunens 
bemötande finns sammanställda i särskilt upprättad samrådsredogörelse. 
 
Kommunstyrelsen tog den 16 oktober 2019 beslut om att ställa ut 
översiktsplanen, från den 28 oktober till och med den 12 januari 2020. 
Under utställningstiden fanns handlingarna tillgängliga på kommunens 
webbplats, i kommunhuset samt på biblioteket i Habo. Det fanns också 
möjlighet att ta del av information om översiktsplanen på Öppet hus som 
anordnades av kommunen den 12 november. Inkomna synpunkter med 
kommunens bemötande finns sammanställda i särskilt upprättat 
granskningsutlåtande. 

 
Förslag till ÖP 2040 har efter utställningen endast justerats när det gäller 
text och kartor och redaktionella ändringar har genomförts, vilket framgår 
av granskningsutlåtandet. Inga större förändringar av ÖP 2040 har alltså 
skett. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplan 2040 
med tillhörande handlingar (KS 2020-03-11 § 24). 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
tackar alla som har arbetat med översiktsplanen, och även alla som deltagit 
i processen och som inkommit med synpunkter och utlåtanden.  
 
Hans Jarstig (KD) tycker det är ett bra dokument och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Hanna Englund (C) tycker det är härligt att efter tre års arbete äntligen 
kunna anta översiktsplanen och hon yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Gunnar Pettersson (S) säger att det har varit en lång process som det varit 
väldigt roligt att få delta i. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Anders Rickman (L) säger att det är ett av de viktigaste dokumenten som 
kommunfullmäktige kommer att anta under den här mandatperioden och 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
 
_____   
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§ 21 Information om kommunens arbete med corona/covid-19  
 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om hur kommunen arbetar med  
anledning av coronaviruset. Bland annat har en förvaltningsövergripande 
händelsegrupp bildats som träffas flera gånger i veckan. Gruppens uppdrag 
är att omvärldsbevaka, ta fram gemensamma lägesbilder och informera 
både internt och externt. Gruppen har även uppdaterat kommunens 
pandemiplan, gjort kontinuitetsplaner och tagit fram arbetsgivardirektiv. 
Åtgärder som har vidtagits är bland annat att ställt in externa möten, 
beslutat om besöksrestriktivitet på Kärrsgården, stängt restaurang 
Kärrsliljan, förberett för stängning av skolor och förskolor och gjort en 
kompetensinventering hos personalen.  
 
Mycket annat följer på krisen – till exempel blir det ett högt tryck på IS/IT 
för att fler ska kunna arbeta hemifrån, det slopade karensavdraget ska 
hanteras och ekonomiska uppföljningar av vad krisarbetet kostar ska tas 
fram. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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Dnr KS20/55 

§ 22 Reglemente för överförmyndaren 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reglemente för 
Överförmyndaren i Habo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reglemente för Överförmyndaren i Habo har tagits fram. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Överförmyndaren  
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Dnr KS20/46 

§ 23 Justering av ägardirektiv för June Avfall och Miljö AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till ägardirektiv för June Avfall 
och Miljö AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Jönköpings kommun har genomfört en översyn av det gemensamma samt 
av de särskilda ägardirektiven för samtliga bolag inom Jönköpings Rådhus 
AB, där bolaget June Avfall och Miljö AB ingår i vilket Habo kommun är 
delägare. 
 
Bland annat föreslås justeringar kring kommunövergripande mål och 
samverkan inom kommunkoncernen i det gemensamma ägardirektivet 
samt justeringar avseende verksamhetsmål och finansiella målsättningar i 
de särskilda ägardirektiven. 
 
Vidare föreslås June Avfall och Miljös verksamhetsmål bli något mer 
övergripande än i gällande ägardirektiv, och ett tillägg föreslås i bolagets 
finansiella målsättning – om bolaget inte kan täcka verksamhetens 
kostnader med taxor och avgifter eller om bolaget har fordran på 
taxekollektivet som inte kan täckas med eget kapital krävs en 
kapitaltäckning från moderbolaget. 
_____  

 
Beslutet skickas till:  
Jönköpings kommun 
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Dnr KS19/315 

§ 24 Svar på motion om återvändande terrorister 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då förslagen i motionen 
inte ryms inom den kommunala kompetensen. 

 
Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Joakim Lindblom och Olle Moln 
Teike lämnat in en motion i vilken de föreslår att Habo 
kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att den som deltagit eller 
understött terrorism inte ska vara välkommen till Habo. I motionen föreslås 
även att Habo kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga 
nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som så långt lagen tillåter 
förhindrar att Habo kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i 
anspråk i någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-
terrorister eller andra som deltagit i eller understött terrorism. 
 
Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande svar på 
motionen: 
Domstolarna har till uppgift att lagföra och döma enskilda individer som 
begått brott. Det ligger inte inom kommunens befogenheter att utreda och 
straffa enskilda. Sekretessen inom socialtjänsten hindrar dock inte att 
uppgifter lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller 
säkerhetspolisen om uppgifter som angår misstanke om brott har ett 
straffvärde om minst fängelse i ett år. 

 
Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige. Kommunerna är 
skyldiga att förhålla sig till gällande lagstiftning. Kommunen kan inte 
underlåta att bevilja insatser till enskilda som uppfyller lagkraven för 
bistånd enligt speciallagstiftning såsom till exempel socialtjänstlagen. 
Kommunen är ytterst ansvarig för att ge enskilda det stöd de behöver. 
Kommunen kan inte heller hindra svenska medborgare att flytta till Habo 
kommun. 

 
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås då förslagen inte ryms 
inom den kommunala kompetensen (SN 2020-02-05 § 8), vilket också 
kommunstyrelsen föreslår (KS 2020-03-11 § 30). 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen och säger att det saknas 
handlingskraft från regeringen, men att vi måste tänka på det som är rätt 
för oss i Habo.  
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Maria Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen och säger att vi i Habo inte har rätt att säga nej till lagen. Vi kan 
inte ta ett principbeslut om att förändra socialtjänstlagen just här i Habo.  
 
Morgan Malmborg (HD) yrkar bifall till att-sats två och har även ett 
tilläggsyrkande som innebär att den som deltagit i eller understött terrorism 
har genom sitt agerande förverkat sina möjligheter att få kommunens hjälp 
och ska därför inte kunna erhålla något stöd från kommunen som 
exempelvis försörjningsstöd, hjälp med bostad, vuxenutbildning eller 
annan service.  
 
Anders Rickman (L) säger att våldbejakande extermism är allvarligt, men 
att det finns fler exempel på det än de som tas upp i motionen. Han yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå motionen.  
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Thomas Gustafssson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen, dels Joakims Lindbloms och Olle Moln Teikes 
förslag om att bifalla motionen och dels Morgan Malmborgs förslag om att 
bifalla att-sats två med tilläggsyrkande.  
 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att utse 
ett motförslag ställer hon proposition på Joakim Lindbloms och Olle Moln 
Teikes och förslag och Morgan Malmborgs förslag, och finner att 
kommunfullmäktige utser Olle Moln Teikes och Joakim Lindbloms förslag 
till motförslag.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen röstar ja, den som röstar 
på Joakim Lindbloms förslag om att bifalla motionen röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 18 ja-röster och 3 nej-röster. 14 ledamöter är 
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå 
motionen.  
 
 

_____  
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Dnr KS19/254 

§ 25 Svar på motion om lokal busslinje, "Mjuka linjen" 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en kostnadsutredning av införandet av 
mjuka linjen ska göras. Motionens första att-sats anses därmed vara 
bifallen. När utredningen är klar ska den översändas till 
budgetberedningen. Övriga att-satser i motionen anses med detta vara 
besvarade. 
 
Reservation 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  

 
Ärendebeskrivning 
Kent Bjärkhed (S) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att 
busstransport, mjuka linjen, ska erbjudas mellan centrum och de 
bostadsområden i kommunen som inte har någon kollektivtrafik. På så sätt 
ökas tillgängligheten för äldre och personer med olika funktionsvariationer 
och deras anhöriga. Mjuka linjen ska vara en servicefunktion som hjälper 
människor i samhället att ta sig till vissa knutpunkter, tex mataffärer, 
apotek, vårdcentral, bibliotek och kommunkontor. Kent Bjärkhed skriver 
att linjen förslagsvis kan köras två dagar i veckan, på tisdagar trafikeras 
sträckan Habo centrum-Fagerhult-Baskarp-Brandstorp tur och retur mellan 
09.00 –15.00 och på torsdagar centrum-Furusjö-Västerkärr samma tider. 

 
Motionären yrkar på att 
• kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att utreda behov 

av linjesträckning och tider för att införa mjuka linjen två dagar i 
veckan. 

• kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att genomföra 
och upphandla tjänsten mjuka linjen senast 2020. 

• kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att följa upp och 
utvärdera mjuka linjen 12 månader efter införandet med avseende på 
tillgänglighet och utfall av servicetjänsten. 

Motionen har remitterats till den grupp som kommunfullmäktige utsett för 
att beskriva utmaningar och möjligheter med kollektivtrafiken. Gruppen 
fick i uppdrag att i sina respektive partigrupper diskutera motionen. 
Samtliga partier är positiva till motionen, även om det finns olika åsikter 
om vilken sträckning mjuka linjen bör ha, hur ofta den bör gå och om den 
ska prioriteras i budget eller inte. Gruppen är dock enig i att en 
kostnadsutredning bör göras, och därefter kan man ta ställning till om 
mjuka linjen ska införas eller inte. Olika förslag kan tas fram i samråd 
med entreprenör och det behöver inte vara givet att det är det exempel som 
anges i motionen som blir det slutgiltiga förslaget. Därefter blir det upp till 
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budgetberedningen att ta ställning till om mjuka linjen är något som kan 
prioriteras i kommande budgetar. 

 
Kommunstyrelsen föreslår att en kostnadsutredning av införandet av 
mjuka linjen ska göras. Motionens första att-sats anses därmed vara 
bifallen. När utredningen är klar ska den översändas till 
budgetberedningen. Övriga att-satser i motionen anses med detta vara 
besvarade (KS 2020-03-11 § 31).  

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Kent Bjärkhed (S) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men 
han tycker att turen även ska kunna gå via Ljunga-Tuvebo-Habo Kyrkby. 

 
Kent Bjärkhed kommenterar detta med exemplen i motionen endast är 
förslag på sträckningar.  

 
Morgan Malmborg (HD) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens 
förslag om att en kostnadsutredning ska göras och dels Morgan 
Malmborgs förslag om att bifalla motionen i sin helhet.  

 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
Omröstning begärs.  

 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej.  

 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 1 nej-röst. 14 ledamöter är 
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

 
_____  
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Dnr KS20/61 

§ 26 Val av ombud till bolagstämma för June Avfall och Miljö AB 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 
Lisbet Bärenholdt, till kommunens ombud vid bolagsstämman. Till 
ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent 
Bjärkhed. 

 
Ärendebeskrivning 
Habo kommun har att utse ett ombud till bolagsstämma med June Avfall 
och Miljö AB. 
 
_____   
 
Beslutet skickas till:  
June Avfall & Miljö AB 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-03-26  53 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 
Dnr KS19/142 

§ 27 Avsägelse och fyllnadsval av nämndeman till Jönköpings 
tingsrätt 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Maria Carlén och beslutar 
att fram till den 31 december 2023 till ny nämndeman vid Jönköpings 
tingsrätt utse Kristina Esbjörnsson, Maden Suntalyckan 1, 565 91 Mullsjö.  

 
Ärendebeskrivning  
Maria Carlén har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Jönköpings 
tingsrätt, varför en ny nämndeman ska utses.  

 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Maria Carlén 
Kristina Esbjörnsson 
Jönköpings tingsrätt 
HR-administratör 
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Dnr KS19/142 

§ 28 Avsägelse som ledamot i Smålands Turism AB 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Hans Jarstig.  

 
Ärendebeskrivning  
Hans Jarstig har avsagt sig uppdraget som styrelseledamot i Smålands 
Turism AB, med anledning av att Region Jönköpings län ska bli helägare 
till bolaget och ny styrelse ska utses av den nye ägaren.  

 
 
_____  
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Dnr KS20/78 

§ 29 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om konstisbana 
 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Susanne Wahlström (M), med följande avslutande rader: Kan 
kommunalrådet lova att en konstisbana finns med i investeringsbudgeten 
för 2020? Se bilaga 2.  
 
Susanne Wahlström svarar att det enkla svaret på frågan är nej. Att lova det 
i det läge som vi befinner oss i är inte realistiskt, det går i dagsläget inte att 
lova något annat än att vi ska jobba för att behålla vår välfärd. Däremot 
ligger det med i planen för 2021 och skulle det visa sig att det då finns 
möjlighet så genomför vi det gärna.  
_____  
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Dnr KS20/81 

§ 30 Motion om medicinskt motiverad kost i skolan 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att 
Habo kommun reviderar rutiner för speicakost, att vegetariskt alternativ 
börjar serveras på samtliga skolor och att Habo kommun inför Kos & 
Närings rekommandeationer rörande indragande av specialkost. Se bilaga 
3. 
 
_____  
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Dnr KS19/86 

§ 31 Rapportering av ej verkställda beslut 
 
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2019 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om två gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum 
eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från 
avbrott. 
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Omröstning avseende paragraf nummer  24 25   
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Susanne Wahlström M X  X      
Hans Jarstig   KD X  X      
Olle Moln-Teike SD  X X      
Ewa Wettebring S - - - -     
Niklas Fungbrandt M - - - -     
Hanna Englund C X  X      
Anders Almfors L - - - -     
Nicklas Gustavsson   S X  X      
Marie Lindholm KD - - - -     
Fredrik Wärnbring M X  X      
Joakim Lindblom SD  X X      
Jeanette Nyberg S - - - -     
Maria Alfredsson KD X  X      
Ulf Bertills   C - - - -     
Thomas Gustafsson   S X  X      
Anders Rickman L X  X      
Ingvar Briland   M - - - -     
Anders Thelin  Lena Danås  V X  X      
Mari Larsson   SD - - - -     
Morgan Malmborg HD  X  X     
Eva Damberg S X  X      
Ann-Charlotte Kaljo   M - - - -     
Jon Harald Jonsson KD - - - -     
Kent Bjärkhed S X  X      
Henrik Esbjörnsson M X  X      
Helena Persson C X  X      
Margareta Fick   MP - - - -     
Conny Eriksson SD - - - -     
Eva-Lis Svensson   S - - - -     
Jan Lenhammar KD X  X      
Maria Alsén   L X  X      
Johanna Bergbom   M X  X      
Mats Lindén S - - - -     
Lisbeth Bärenholdt M X  X      
                                                   Summa:                                     18 3 20 1     
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