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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Torsdagen den 25 augusti 2022 klockan 18.00–18.25 

Beslutande Gunnar Pettersson (S)  
Susanne Wahlström (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Olle Moln Teike (SD) 
Ewa Wettebring (S) 
Mari Forsgård (M) ersätter Niklas Fungbrandt 
Roger Green (L) ersätter Anders Almfors 
Nicklas Gustavsson (S) 
Maria Alfredsson (KD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD) 
Jeanette Nyberg (S) 
Thomas Gustafsson (S) 
Anders Rickman (L) 
Ingvar Briland (M) 
Anders Thelin (V) 
Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) 
Eva Damberg (S) 
Ann Charlotte Hoffback Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Margareta Fick (MP) 
Berit Torstensson (S) ersätter Lenny Ödegården 
Jan Lenhammar (KD) 
Liselotte Heinonen (L) 
Johanna Bergbom (M) 
Jarl Karlsson (S) ersätter Mats Lindén 
Lisbet Bärenholdt (M) 

Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 
Frida Wahlund, sekreterare 
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Paragrafer 51–61 

Utses att justera Johanna Bergbom och Olle Moln Teike 

Ordförande 
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Justeras Expedierats 

 

§ 51 Exploateringsavtal för del av Kvill 1:3 
Diarienummer KS22/195 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för del av Kvill 1:3. 

Beskrivning av ärendet 
Detaljplaneförslaget för del av Kvill 1:3 har varit utskickat på samråd 
under perioden 3 februari - 7 mars 2021. Planen har därefter reviderats och 
var under perioden 31 maj – 27 juni 2021 utställd för granskning. 
Byggnadsnämnden förväntas anta detaljplanen i september 2022. 

Detaljplanen möjliggör för byggnation av bostäder (parhus eller kedjehus) 
inom del av fastigheten Kvill 1:3. 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 anläggning. Avtalet reglerar även 
genomförande av gata, bullerskydd och trädplantering samt 
förutsättningarna för fastighetsbildning, marköverlåtelser och övriga 
genomförandevillkor. 

_____  
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§ 52 Inköp av moduler för skola/förskola 
Diarienummer KS22/193 

Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska förvaltningen att friköpa 
modulerna vid Solhöjdens respektive Fagerhults förskola samt beslutar att 
tillskjuta 4 813 000 kronor till investeringsbudgeten. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt lokalbehov för 2023–
2025. 

Solhöjden 2 och Fagerhults förskola 
Planeringen av behovet gällande antalet förskoleplatser den närmsta 
femårsperioden är komplicerad. Bedömningar om och när nybyggnation 
kommer i gång samt omvärldsläget har försvårat planeringen ytterligare. 

Tekniska förvaltningen har gjort en utredning kring vad en fortsatt 
förhyrning skulle ge för årskostnader jämfört med att friköpa modulerna. 
Deras utredning visar att kostnaderna blir cirka hälften så höga om de 
friköps. 

När förskolan på Kärnekulla är klar i maj 2023 kommer inte modulerna vid 
Solhöjden 2 att behövas. Barn- och elevprognosen visar att lokalerna 
kommer att behövas igen i januari 2025 ifall ny förskola inte är färdig. Att 
kommunen själv äger modulerna ökar handlingsfriheten och skapar 
möjligheten att klara ökade behov samt senarelägga nybyggnation av 
förskola. 

Modulen vid Fagerhults förskola har sedan höstterminen 2021 stått tom på 
grund av osäkerhet gällande barnprognosen i området. Prognosen för 
hösten 2022 visar fortfarande inte på att något behov av modulen då finns. 

Eftersom det är svårt att bedöma lokalbehoven i Fagerhult skulle ett friköp 
av modulerna skapa möjligheter både för förskolan och skolan i Fagerhult 
att möta ett ökat lokalbehov framöver. 

Furusjö förskola 
Furusjö förskola är en villa som nyttjas till förskola. Lokalerna är inte 
ändamålsenliga och ytan är väldigt liten i förhållande till antalet barn. En 
utredning behöver göras för att undersöka alternativa lokallösningar. Dessa 
lokaler bör vara anpassade för cirka 30 barn. 
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Hagabodaskolan 
Enligt elevprognosen kommer lokalerna på Hagabodaskolan inte att räcka 
till från hösten 2025. Hagabodaskolans lokaler behöver anpassas för att 
möta det ökade elevantalet. Elevantalet ökar succesivt men bedömningen 
är att om kommunen från hösten 2025 anpassar lokalerna för ytterligare 
150 elever så kommer lokalerna att räcka fram till 2030 som det ser ut i 
dagsläget.  

Budgetpåverkan 
Den totala investeringsutgiften för modulerna vid Solhöjden 2 och 
Fagerhults förskola blir 4 813 000 kronor. Det innebär att kommunens 
reviderade investeringsbudget uppgår till 412 951 000 kronor efter 
anskaffningen. 

Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra till tekniska förvaltningen att 
utreda alternativa lokaler för Furusjös förskola, samt att anpassa 
Hagabodaskolans lokaler för att möta det ökade elevantalet. Därutöver 
föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att uppdra till tekniska 
förvaltningen att friköpa modulerna vid Solhöjdens respektive Fagerhults 
förskola samt att tillskjuta 4 813 000 kronor för detta i 
investeringsbudgeten (KS 2022-08-10 § 76). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska chef 
Fastighetschef 
Ekonomichef  
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§ 53 Svar på remiss åtgärdsprogram Hälsans miljömål 
2023-2027 
Diarienummer KS22/145 

Beslut 
Habo kommun översänder remissvar för åtgärdsprogrammet Hälsans mil-
jömål till länsstyrelsen och åtar sig därmed att genomföra 19 åtgärder un-
der programperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har tillsammans med aktörer runtom i länet tagit fram ett för-
slag till åtgärdsprogram för Hälsans miljömål. Habo kommun har deltagit i 
några av arbetsgrupperna för att ta fram förslaget. 

Åtgärdsprogrammet Hälsans miljömål löper över åren 2023–2027 och om-
fattar de nationella miljökvalitetsmålen frisk luft, giftfri miljö, skyddande 
ozonskikt, säker strålmiljö samt god bebyggd miljö. Dessutom berörs ett 
flertal av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Programmets syfte 
är att bidra till att nå uppfyllelse av dessa miljökvalitetsmål och globala 
hållbarhetsmål i Jönköpings län. Totalt innehåller förslaget till 
åtgärdsprogram 28 åtgärder, vilka är uppdelade på fyra fokusområden. 

Åtaganden 
Miljö- och hållbarhetsstrategen har tagit fram förslag till åtaganden för 
Habo kommun tillsammans med tjänstepersoner på respektive förvaltning. 
Förslaget är förankrat med kommundirektörens ledningsgrupp.  

Habo kommun anger åtaganden och lämnar övriga synpunkter i särskild 
svarsfil enligt önskemål från länsstyrelsen.  

Genomförande av åtaganden  
Kommunstyrelsen ansvarar för åtagandena och dess uppföljning. Genom-
förandet sker enligt respektive ansvarsfördelning för kommunens förvalt-
ningar och de kommunala bolagen. Kommunens förvaltningar och bolag 
finansierar åtgärder inom befintlig budget och i ordinarie budgetprocess 
samt vid behov projektfinansiering/bidrag.  

Miljö- och hållbarhetsstrategen ansvarar för att samordna, driva, utveckla, 
följa upp och synliggöra kommunens miljö- och hållbarhetsstrategiska ar-
bete, inklusive dessa åtaganden. 
 _____  
Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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§ 54 Svar på remiss åtgärdsprogram Vattnets miljömål 
2023-2027 
Diarienummer KS22/77 

Beslut 
Habo kommun översänder remissvar för åtgärdsprogrammet Vattnets 
miljömål till länsstyrelsen och åtar sig därmed att genomföra 11 åtgärder 
samt medverka i ytterligare 4 åtgärder under programperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har tillsammans med aktörer runtom i länet tagit fram ett 
förslag till åtgärdsprogram för Vattnets miljömål. Habo kommun har 
deltagit i några av arbetsgrupperna för att ta fram förslaget. 

Åtgärdsprogrammet Vattnets miljömål löper över åren 2023–2027 och 
omfattar de nationella miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen 
övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god 
kvalitet. Programmets syfte är att bidra till att nå uppfyllelse av dessa 
miljökvalitetsmål i Jönköpings län. Totalt innehåller förslaget till 
åtgärdsprogram 36 åtgärder, varav 25 av dessa riktar sig till kommunerna. 

Åtaganden 
Miljö- och hållbarhetsstrategen har tagit fram förslag till åtaganden för 
Habo kommun tillsammans med tjänstepersoner på respektive förvaltning. 
Förslaget är förankrat med kommundirektörens ledningsgrupp.  

Habo kommun anger åtaganden och lämnar övriga synpunkter i särskild 
svarsfil enligt önskemål från länsstyrelsen.  

Genomförande av åtaganden  
Kommunstyrelsen ansvarar för åtagandena och dess uppföljning. 
Genomförandet sker enligt respektive ansvarsfördelning för kommunens 
förvaltningar och de kommunala bolagen. Kommunens förvaltningar och 
bolag finansierar åtgärder inom befintlig budget och i ordinarie 
budgetprocess samt vid behov projektfinansiering/bidrag.  

Miljö- och hållbarhetsstrategen ansvarar för att samordna, driva, utveckla, 
följa upp och synliggöra kommunens miljö- och hållbarhetsstrategiska 
arbete, inklusive dessa åtaganden.  

_____ 

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Jönköpings län  
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§ 55 Taxa för uthyrning av lokaler i Fagerhus från 2022 
Diarienummer KS21/249 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att införa taxa för uthyrning av sporthall och 
samlingssal i Fagerhus enligt förslaget nedan. Taxan gäller från och med 1 
september 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Fritids- och kulturförvaltningen presenterar ett förslag till taxa för 
uthyrning av lokaler i Fagerhus, då dessa inte funnits i kommunens bestånd 
sedan tidigare. 
 
Förvaltningen utgår från sedan tidigare beslutad differentiering (FK 2021-
08-24 §37) och vill på grund av det geografiska läget av lokalen förlägga 
sporthallen under kategori C och samlingssalen under kategori D. 
Kundkategori 1 som timkostnaderna visas för nedan är föreningar med 
verksamhet för barn och unga, vilka har den lägsta taxan. 

Kundkategori 2 (föreningar utan verksamhet för barn och unga) betalar 
150% av priset för kundkategori 1. 

Kundkategori 3 (privatpersoner och föreningar utanför kommunen) betalar 
200% av priset för kundkategori 1. 

Anläggning 
C: B-hallen, Fagerhus sporthall 
D: Kråkeryd- och Bränningeskolans gymnastiksal, samlingssal Fagerhus 

Hyror 
För bokning i en C-anläggning betalar Kundkategori 1 80 kr/timme 
För bokning i en D-anläggning betalar Kundkategori 1 70 kr/timme 

Fritids- och kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
införa taxa för uthyrning av sporthall och samlingssal i Fagerhus enligt 
fritids- och kulturförvaltningens förslag (FK 2022-06-14 § 32). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 56 Sammanträdesplan 2023 
Diarienummer KS22/179 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplanen avseende 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt 
nedanstående: 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott                       Kommunstyrelsen               Kommunfullmäktige 

(tis 13 dec 2022)                 on 11 jan                             to 26 jan 
ti 24 jan                               on 8 feb                              to 23 feb 
ti 28 feb                              on 15 mars                          to 30 mars 
ti 28 mars                            on 12 apr                             to 27 apr 
ti 16 maj                              on 31 maj                            to 15 juni 

  

ti 13 juni                             on 16 aug                            to 31 aug 
ti 29 aug                             on 13 sep                            to 28 sep 
ti 26 sep                              on 11 okt                            to 26 okt 
ti 24 okt                              on 8 nov                              to 23 nov 
ti 14 nov                             on 29 nov                            to 14 dec 
ti 12 dec 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 57 Svar på motion om parkering för personer med 
funktionsvariation 
Diarienummer KS22/24 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion om parkering för personer 
med funktionsvariation, vid Habo station. Margareta Fick föreslår att 
kommunen markerar ytterligare en parkeringsplats för personer med 
funktionsvariation, utanför restaurangen, med rätt att parkera 48 timmar. 

Ärendet har remitterats till byggnadsnämnden som lämnat följande svar. 

På den norra sidan om järnvägen där Stationsgatan är belägen finns 
parkeringsplatser med tillåten parkering i upp till 48 timmar. Ingen av dem 
är reserverad för rörelsehindrad med tillstånd. I dagsläget kan man som 
rörelsehindrad med behov av parkeringsplats endast parkera utanför 
restaurang Stationen i upp till 24 timmar. 

För att ge personer med funktionsvariationer möjlighet att kunna åka 
kollektivt i större utsträckning och ha möjlighet att vara borta längre tid än 
24 timmar bör det finnas en parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad 
person med parkeringstillstånd som är tillåten att parkera på i upp till 48 
timmar även på järnvägens norra sida. 

Polismyndigheten har inga synpunkter i ärendet. 

Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen (BN 
2022-05-19 § 38) vilket också kommunstyrelsen föreslår (KS 2022-08-10 
§ 77). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Margareta Fick tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag om att motionen ska bifallas.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden  
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§ 58 Avsägelser och fyllnadsval revisionen 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen och beslutar att för återstående 
tid av mandatperioden fram till den 31 december 2022 till ny vice 
ordförande i revisionen utse Maria Lindell Westmar (M), Fexhults gård 1, 
566 91 Habo. 

Till ny ledamot fram till den 31 december 2022 utses Thomas Werthén 
(M), Hjovägen 1, 566 31 Habo.  

Gunnar Pettersson, Susanne Wahlström, Hans Jarstig, Olle Moln-Teike, 
Ewa Wettebring, Roger Green, Nicklas Gustavsson, Maria Alfredsson, 
Fredrik Wärnbring, Joakim Lindblom, Jeanette Nyberg, Thomas 
Gustafsson, Anders Rickman, Mari Larsson, Eva Damberg, Ann-Charlotte 
Kaljo, Jon Harald Jonsson, Henrik Esbjörnsson, Helena Persson, Margareta 
Fick, Jan Lenhammar, Liselotte Heinonen och Johanna Bergbom deltar ej i 
beslutet på grund av jäv då de har uppdrag i nämnder som granskas av 
revisionen. 

Beskrivning av ärendet 
Jerker Johansson avsäger sig uppdraget som vice ordförande och ledamot i 
revisionen varför en ny vice ordförande och ledamot ska väljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Jerker Johansson 
Maria Lindell Westmar 
Revisionen 
Habo Energi AB 
HR-administratör  
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§ 59 Motion om förebyggande arbete mot psykisk 
ohälsa bland barn och ungdomar 
Diarienummer KS22/216 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Olle Moln Teike (SD) och Mari Larsson (SD) har lämnat in en motion om 
förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och 
föreslår kommunfullmäktige att kommunen inför obligatoriska samtal med 
elevhälsan för samtliga elever en gång varje läsår samt att ge elevhälsan 
resurser och möjligheter att kunna genomföra arbetet. Se bilaga 1. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Mari Larsson presenterar motionen.  

_____ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   
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§ 60 Motion om övergångsställen på riktigt
Diarienummer KS22/231 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion om att ersätta 
avsmalningar med tillhörande "mystiska stolpar" med övergångsställen på 
riktigt och föreslår kommunfullmäktige att kommunen bygger riktiga 
övergångsställen på lämpliga platser för att undvika olyckor samt att 
kommunen tar bort dessa "mystiska stolpar" vid avsmalningen på gatorna. 
Se bilaga 2. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom kommenterar motionen och säger att falska 
övergångsställen kan vara en benämning istället för mystiska stolpar. 
Vidare säger han situationen är problematisk bland annat vid Alléskolan.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 61 Medborgarförslag om att tillhandahålla vatten för
allmänheten bakom Alléskolan 
Diarienummer KS22/229 

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för handläggning och 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att upprätta en kran 
med dricksdugligt vatten vid vindskydden bakom Alléskolan som sedan är 
tillgänglig för allmänheten. Se bilaga 3. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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