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Plats och tid Kammarsalen Habo kommunhus samt deltagande på distans 
Torsdagen den 17 juni 2021 klockan 18.00–18.55 

Beslutande      Gunnar Pettersson (S)  
Susanne Wahlström (M)  
Hans Jarstig (KD) ej § 47 på grund av jäv 
Olle Moln Teike (SD) ej § 48 på grund av jäv 
Ewa Wettebring (S)  
Niklas Fungbrandt (M)  
Anders Almfors (L)  
Nicklas Gustavsson (S) ej § 47 på grund av jäv 
Karin Hultberg (KD)  
Fredrik Wärnbring (M)  
Joakim Lindblom (SD)  
Maria Alfredsson (KD)  
Ulf Bertills (C)  
Thomas Gustafsson (S)  
Anders Rickman (L) 
Andreas Skiöld (M) ersätter Ingvar Briland 
Anders Thelin (V)  
Mari Larsson (SD)  
Morgan Malmborg (HD)  
Eva Damberg (S)  
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD)  
Kent Bjärkhed (S)  
Henrik Esbjörnsson (M)  
Helena Persson (C)  
Margareta Fick (MP)  
Hans Fröding (SD) ersätter Conny Eriksson 
Jan Lenhammar (KD)  
Liselotte Heinonen (L)  
Johanna Bergbom (M) 
Lisbet Bärenholdt (M), ordförande 

Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef 
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef 
Maria Lindell Westmar, revisionen 
Katarina Gustafsson, administratör 
Anton Josefsson, systemtekniker 
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§ 45 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2021 
Diarienummer KS21/89 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen för tertial 
1 2021. 

Ärendebeskrivning 
Biträdande ekonomichef Anna-Carin Alzén redogör för 
tertialuppföljningen. Helårsprognosen för år 2021, per den 30 april, är i 
likhet med förra årets helårsprognos mycket osäker. Det finns stora 
osäkerheter på såväl intäkts- som kostnadssidan även om de bedöms vara 
något mindre än förra årets. Prognosen visar ett resultat på 34 miljoner 
kronor vilket är mer än 18 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet 
förklaras till största del av att prognosen för skatter och generella 
statsbidrag överstiger budget med 15,5 miljoner kronor. 

Den nuvarande prognosen pekar på att nämndernas samlade 
budgetöverskott exklusive reavinster från tomtförsäljning beräknas bli 
3,5 miljoner kronor. Barn- och utbildningsnämnden redovisar i prognosen 
ett budgetöverskott med 2 miljoner kronor. Överskottet beror på färre antal 
barn inom förskolan än budgeterat. Byggnadsnämnden prognostiserar ett 
stort överskott främst beroende på lägre personalkostnader och högre 
bygglovsintäkter än budgeterat. 

Anna-Carin Alzén påpekar att samtliga av fullmäktiges fyra finansiella mål 
om "God ekonomisk hushållning" beräknas uppnås år 2021. 

I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras utfall i förhållande till 
policy för ränte- och finansieringsrisker tertialvis. Per den 30 april 2021 
konstateras att positionerna med undantag för lånens genomsnittliga 
återstående löptid är i enlighet med policyn. Den genomsnittliga 
återstående löptiden är 2,2 år vilket är 0,3 år lägre än miniminivån enligt 
policyn. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2021 (KS 2021-06-02 § 70). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Hans Jarstig (KD) och Henrik Esbjörnsson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 46 Förändrad valdistriktsindelning 
Diarienummer KS21/137 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om ny valdistriktsindelning enligt 
föreliggande förslag. 

Vidare beslutas att distriktet som tidigare hette Kärr-Sjogarp byter namn 
till Kärr, och att det nya distriktet får namnet Kärnekulla-Sjogarp. 

Ärendebeskrivning 
Inför valet 2022 måste valdistriktsindelningen i Habo tätort ses över med 
anledning av expansionen på Bränninge och Kärnekulla. Ett valdistrikt ska 
ha minst 1000 röstberättigade och max 2000 röstberättigade. Redan vid 
1500 röstberättigade har vi dock vid tidigare val sett att distrikten blir för 
stora. Framförallt är det den ökade mängden förtidsröster som blir svår att 
hantera om det är fler än 1500 röstberättigade vid ett distrikt. 

Valnämndens sekreterare har med hjälp av tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag till ny valdistriktsindelning. Utgångspunkten har varit att ett 
nytt valdistrikt ska tillskapas för att dels fånga upp de nya bostäderna och 
dels för att avlasta redan befintliga distrikt. 

Enligt tekniska förvaltningens beräkningar innebär den nya indelningen 
följande antal röstberättigade per distrikt: 

Bränninge 1527 (1993) 
Centrum-Gunnarsbo 1435 (1576) 
Kyrkbyn-Furusjö 1130 (1130) 
Gustav Adolf-Brandstorp 1373 (1373) 
Kärr 1253 (1573) 
Kråkeryd-Mölekullen 1278 (1278) 
Kärnekulla-Sjogarp 1129 (ny) 
(Siffran inom parantes visar statistik från Valmyndigheten per den 1 mars 
2020). 

Förutom det nya distriktet Kärnekulla-Sjogarp, har även vissa justeringar 
gjorts för att få ner antalet röstberättigade till under (eller nära) 1500 i varje 
distrikt, t.ex. har Sjogarpsområdet flyttats från valdistriktet Kärr till det nya 
distriktet Kärnekulla-Sjogarp.  
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Både på Bränninge och på Kärnekulla fortsätter byggnationerna varför 
antalet röstberättigade troligtvis kommer att öka inom dessa distrikt, men 
de beräknas inte överstiga maxantalet 2000 före valet 2022.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
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§ 47 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
Diarienummer KS21/109 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande verksamhetsåret 
2020. 

Hans Jarstig (KD) och Nicklas Gustavsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk 
organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 
Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd 
som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en 
beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli. Målgruppen 
för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 
år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär 
offentlig försörjning. Prioriterade målgrupper är unga vuxna (18-29 år) 
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 
samordnad rehabilitering.  

Årsredovisning med bokslut 2020 har tillsammans med revisionsberättelse 
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  
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§ 48 Årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för 
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
Diarienummer KS21/139 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen för Mediacenter avseende 
år 2020 samt bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2020. 

Olle Moln Teike (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av 
länets alla kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt 
länets kommuner inom områdena Film och Media, AV-utrustning och 
elektronik samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik 
(information, kommunikation, teknik). 

Mediacenter har översänt årsredovisning, revisionsberättelse med mera för 
år 2020 med begäran om att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2020. 

  

_____ 

Beslutet skickas till 
Mediacenter Jönköpings län  
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§ 49 Svar på motion om att utreda att Habo upphör som 
kommun och sammangår med annan/andra 
kommun/kommuner 
Diarienummer KS20/242 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Reservationer 
Ulf Bertills (C) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Ulf Bertills (C) har lämnat in en motion i vilken han föreslår en 
förutsättningslös utredning av möjligheten att sammangå med en eller flera 
andra kommuner i grannskapet, samt att utreda möjligheten att avskriva 
låneskulder vid ett eventuellt sammangående. 

Ulf Bertills förtydligar att han inte anser att en förutsättningslös utredning 
innebär att man sammangår med Jönköping utan istället med till exempel 
Hjo och/eller Tidaholm. I ett sådant fall kan man också behålla och bevaka 
Västgötesjälen. 

Som argument för att sammangå med andra kommuner anför Ulf Bertills 
att Habo kommun inte kommer att kunna hantera de stora kostnaderna som 
kommunens snabba expansion kräver i form av förskolor, skolor och 
infrastruktur. 

Moderaterna, Socialdemokraterna och Kristdemokraterna har genom sina 
kommunalråd meddelat att man inte är intresserade av att lägga resurser på 
en utredning om ett eventuellt sammangående, varför det föreslås att 
motionen ska avslås. Detta är också vad kommunstyrelsen föreslår (KS 
2020-11-11 § 143). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ulf Bertills (C) yrkar på återremiss för att förutsättningslöst utreda 
möjligheten att sammangå med en eller flera kommuner. 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
motionen och säger att Habo på sitt sätt är unik och expansiv som kommun 
och att den expansion som skett i kommunen inte hade varit möjlig om 
Habo inte hade varit sin egen kommun. 
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Morgan Malmborg (HD) motsätter sig ett sammangående och yrkar bifall 
på kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
säger att Habo idag har samverkan med flera kommuner, en samverkan 
som Habo vill fortsätta utveckla efter invånarnas behov, utan att ta bort 
Habo som kommun. 

Även Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
det ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår bara 
kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 50 Avsägelser 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Eva-Lis Svensson (S) och 
beslutar att avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige begära 
ny sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige varför ny ledamot ska utses. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Eva-Lis Svensson 
HR-administratör  
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§ 51 Fyllnadsval socialnämnden 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för återstående tid av mandatperioden 
fram till den 31 december 2022 till ny ledamot i socialnämnden utse Stefan 
Björk, Tunnbindargatan 24, 566 31 Habo. 

Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden 
varför en ny ledamot ska väljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Stefan Björk 
Socialnämnden 
HR-administratör  
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§ 52 Fyllnadsval kommunstyrelsen 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för återstående tid av mandatperioden 
fram till den 31 december 2022 till ny ersättare i kommunstyrelsen utse 
Liselotte Heinonen, Bränningegatan 8 A, 566 34 Habo. 

Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) som tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen har avsagt 
sig sitt uppdrag, varför en ny ersättare ska väljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Liselotte Heinonen 
Kommunstyrelsen 
HR-administratör 
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