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Dnr KS19/86 

§ 150 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2019  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 2 2019.   

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge informerar om att resultatet till och med 
augusti 2019 är 41,5 miljoner kronor, vilket är 0,4 miljoner kronor lägre än 
motsvarande period förra året. I resultatet ingår reavinster med 3,5 miljoner 
kronor. I resultatet för motsvarande period förra året var reavinsterna 6 
miljoner kronor, men i år har kommunen inte sålt lika många tomter. 
Verksamhetens nettokostnader har under perioden ökat med 8,3 procent 
och personalkostnaderna (som ingår i verksamhetens kostnader), inklusive 
pensioner, har ökat med 7,1 %.  

Intäkterna i form av skatter och bidrag har ökat med 34,8 miljoner kronor 
(7,9 %).  

Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 24,5 miljoner kronor. En 
viktig förklaring till att prognosen inte är lika hög som delårsresultatet är 
semesterlöneskulden. För resterande del av 2019 förväntas ökningen av 
semesterlöneskulden belasta resultatet med ca 14 miljoner kronor. Nya 
lönenivåer gäller från och med april och maj vilket innebär att även 
lönekostnaderna per månad blir högre under årets sista månader jämfört 
med perioden januari till augusti.  

För hela koncernen inklusive bolagen är delårsresultatet 51 miljoner kronor 
före skatt. Utfallet för bolagen är 9,5 miljoner kronor före skatt per den 31 
augusti och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 13,6 miljoner 
kronor. Totalt för hela koncernen visar prognosen på ett överskott på ca 38 
miljoner kronor.  

 

_____ 
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Dnr KS19/292 

§ 151 Utträde ur föreningen Science Park 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att begära Habo kommuns utträde ur föreningen 
Science Park, 802444-7770. 

Ärendebeskrivning  
Habo kommun är tillsammans med Jönköpings kommun och Jönköping 
University medlem i den ideella föreningen Science Park, 802440-7770. 
Föreningen äger 100 procent av aktierna i Science Park Jönköping AB, 
556595-6272. Jönköpings kommun och Jönköping University lämnar var 
för sig ett årligt driftsbidrag på 4 miljoner kronor till den ideella 
föreningen. Habo kommun lämnar ett driftbidrag på 50 000 kronor per år.  

Frågan har lyfts att kommunen bör gå ur den ideella föreningen Science 
Park. Ett utträde ur den ideella föreningen Science Park påverkar inte det 
pågående samarbetet i Science Park-Systemet Jönköpings län, 826002-
0725, som är en annan förening i vilken samtliga kommuner i Jönköpings 
län är medlemmar.  

_____   

 

Beslutet skickas till:  
Science Park 
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Dnr KS19/277 

§ 152 Svar på remiss om fördjupad översiktsplan för 
Jära/Svedbrandtshult, Jönköpings kommun 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen har tagit del av planhandlingarna och har inget att erinra 
mot planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning  
Jönköpings kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan 
för ett område längs med riksväg 40 i riktning mot Bottnaryd. Den 
fördjupade översiktsplanen utreder möjligheterna till att omvandla området 
till verksamhetsmark. Det föreslagna området gränsar inte direkt till Habo 
kommun utan Dumme mosse ligger emellan. Enligt samrådsförslaget 
kommer hänsyn att tas till bland annat naturvärden och fågellivet när 
utformning av verksamhetsområdet görs. Synpunkter på förslaget ska vara 
Jönköpings kommun tillhanda senast den 31 oktober 2019. 

_____  

Beslutet skickas till:  
Jönköpings kommun 

  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-10-16  186 
 

Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/93 

§ 153 Delegationsordning för kommunstyrelsen – revidering  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att stryka följande 
mening i delegationsordningen: 
 
”Delegationsrätten att köpa in fastigheter utanför centrumnära lägen gäller 
under förutsättning att arbetsutskottet är enigt.” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att revidera delegationsordningen på de punkter 
som avser upphandling och tecknande av avtal.  
 
Ärendebeskrivning  
Upphandling /avtalstecknande  
Ekonomienheten har sett över delegationsordningen för kommunstyrelsen 
och saknar delegation till befattning som kan anta anbud för bygg- och 
anläggningsentreprenader utöver teknisk chef samt antagande av anbud av 
övriga objektsupphandlingar.  
 
Dessutom behöver delegationsordningen synkroniseras med policy och 
riktlinjer för inköps- och upphandlingsverksamhet så att de olika 
dokumenten stämmer överens med varandra.  
 
Inköp av fastigheter  
Kommunfullmäktige beslutade den 31 augusti 2017 att arbetsutskottet 
skulle få delegation på att köpa in mark utanför centrumnäralägen, under 
förutsättning att arbetsutskottets beslut är enhälligt. Beslutet togs under 
mandatperioden 2015–2018 när arbetsutskottet bestod av tre personer. Idag 
består arbetsutskottet av fem personer. Kravet på enhällighet innebär att en 
majoritet på fyra ledamöter kan vara för ett köp och att en minoritet på en 
person kan motsätta sig ett köp och få sin vilja igenom. Detta är inte bra ur 
ett demokratiskt perspektiv. Därför föreslås att meningen om att 
arbetsutskottet måste vara enigt stryks ur delegationsordningen.  
 
Normalt är det kommunstyrelsen som beslutar om sin egen 
delegationsordning, men eftersom beslutet om enighet togs i fullmäktige 
bör det också vara fullmäktige som fattar beslut om att ändra denna punkt. 

Arbetsutskottet föreslår att delegationsordningen revideras på de punkter som 
avser upphandling och tecknande av avtal samt att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att stryka meningen Delegationsrätten att köpa in 
fastigheter utanför centrumnära lägen gäller under förutsättning att 
arbetsutskottet är enigt i delegationsordningen. (AU 2019-09-26 § 95).  
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Kommunstyrelsens behandling 

Olle Moln Teike (SD) anser att kommunstyrelsen fortsättningsvis ska vara 
enigt vid beslut om att köpa in fastigheter utanför centrumnära lägen och 
yrkar därför att meningen ”Delegationsrätten att köpa in fastigheter utanför 
centrumnära lägen gäller under förutsättning att arbetsutskottet är enigt” 
ska stå kvar i kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, vilket Hans 
Jarstig (KD), Susanne Wahlström (M) och Gunnar Pettersson (S) ställer sig 
bakom.  
 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, vilket innebär att 
föreslå kommunfullmäktige besluta att stryka den aktuella meningen i 
delegationsordningen. 
 

_____ 
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  Dnr KS19/95 

§ 154 Redovisning av ej avgjorda motioner  

  
Förslag till 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 sju motioner som inte är avgjorda: 

 
1. Motion om klimatomställningsplan (V) 

Inkom 2019-02-28 
Behandlas vid dagens sammanträde.  
 

2. Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck (S) 
Inkom 2019-03-28 
Remitterad till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.  
 

3. Motion om startande av grundsärskola (S) 
Inkom 2019-04-25 
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden.  
 

4. Motion om insynsplatser (HD) 
Inkom 2019-08-29. 
 

5. Motion om gratis busskort för skolungdomar under sommaren 
(HD) 
Inkom 2018-08-29 
 

6. Motion om lokal busslinje (S) 
Inkom 2019-08-29. 
 

7. Motion om minskad plastanvändning i kommunens verksamheter 
(V) 
Inkom 2019-09-26. 
 

_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 155 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna 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 tre medborgarförslag som inte är avgjorda: 
 

1. Medborgarförslag om SoL-luncher till personer med ålderspension 
eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan 
Inkom 2019-06-13 
Översänd till socialnämnden för beslut.  
 

2. Medborgarförslag om att återinföra Tuvebo hållplats  
Inkom 2019-08-28 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut.  

 
3. Medborgarförslag om hastighetsbegränsning vid Hagenskolan  

Inkom 2019-09-26 
Översänd till byggnadsnämnden för beslut.  
 

_____  
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Dnr KS19/18 

§ 156 Val av ledamot till folkhälsorådet  

Beslut 
Kommunstyrelsen utser Gunnar Pettersson (S) till ledamot och vice 
ordförande i folkhälsorådet under resterande del av mandatperioden fram 
till och med 31 december 2022. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 16 januari 2019 att välja Hans Jarstig 
(KD) till ledamot och ordförande i folkhälsorådet och Gunnar Pettersson 
(S) till hans ersättare. Ett förtydligande behöver göras kring huruvida 
Gunnar Pettersson är ersättare eller ledamot i rådet. 

Barn- och utbildningsnämnden konstaterade den 19 februari 2019 att 
kommunstyrelsen redan utsett nämndens vice ordförande Gunnar 
Pettersson till ledamot och vice ordförande i rådet och valde därför endast 
en ersättare till rådet. Även socialnämnden har gjort på detta sätt då Hans 
Jarstig är ordförande i socialnämnden. Tanken är att Gunnar Pettersson och 
Hans Jarstig ska representera både sin respektive facknämnd och 
kommunstyrelsen. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen fattar 
ett nytt beslut i vilket det tydliggörs att Gunnar Pettersson är ledamot och 
vice ordförande i folkhälsorådet. 

_____ 

Beslutet skickas till:  
Folkhälsorådet 
Gunnar Pettersson 
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§ 157 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:  

1. Markinlösen för gång- och cykelväg Jönköpingsvägen 
2. Svar på remiss angående handlingsprogram för skydd och säkerhet i 

Sävsjö kommun 
 
 
_____  
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§ 158 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2019-09-09 
Protokoll från arbetsutskottet  2019-09-26 
 
 

_____  
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§ 159 Information från June Avfall & Miljö AB  
 
Daniella Hammer, VD på June Avfall & Miljö informerar om förslag till 
ny avfallstaxa inför 2020. Avfallstaxan består av olika delar. Det finns en 
grundavgift i avfallstaxan som alla betalar. Grundavgiften ska bland annat 
täcka kostnader för samtliga sortergårdar, lokalhyror och administration. 
Den rörliga avgiften i avfallstaxan ska täcka kostnader för inhämtning av 
avfall. Dessutom finns tilläggsavgifter, till exempel för den som vill 
beställa extra tömning. Enligt miljöbalken är det tillåtet att utforma en 
miljöstyrandetaxa. June Avfall erbjuder fastighetsnära insamling (FNI). 
Enligt miljöbalken är det även tillåtet att ta ut felsorteringsavgift.  

June Avfall kommer att föreslå att avfallstaxan höjs inför 2020. Orsaker till 
höjningen är att kostnader och intäkter på produkter och tjänster efter en 
översyn har visat att merparten av tjänsterna för närvarande är 
underfinansierade.  

Förslaget innebär även att felsorteringsavgift samt avgift för överfullt kärl 
kommer att debiteras. Även en avfallsförbränningsskatt kommer enligt 
förslaget att införas den 1 april 2020. 

 

Ordföranden tackar för informationen.  

_____ 

  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-10-16  194 
 

Justeras Expedierats 

 

 

§ 160 Information från Habo IF 
 

Mattias Hallman, ordförande för Habo IF och Nicklas Bohman, 
verksamhetsledare på Habo IF informerar om Habo Honda Cup som 
startade 2012 med 22 lag. Sedan några år tillbaka har cupen cirka 10 000 
besökare och totalt 132 deltagande lag från hela södra Sverige. 2019 deltog 
även fotbollslag från Stockholm, Åland och Gotland. Habo IF vill fortsätta 
utveckla cupen på ett hållbart sätt inom ett antal olika fokusområden.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____ 
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Dnr KS18/7 

§ 161 Översiktsplan 2040 – beslut om utställning 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut Översiktsplan 2040 för utställning. 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 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. Kommun-
fullmäktige 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 under 
tiden 1 november 2018 till den 31 januari 2019. Under samrådstiden hölls 
öppna samrådsmöten i Habo kommuns fem största tätorter. Inkomna 
synpunkter med kommunens bemötande finns sammanställda i särskilt 
upprättad samrådsredogörelse.  
 
Förslag till ÖP 2040 har nu reviderats och plan- och exploateringsenheten 
föreslår att översiktsplanen skickas ut för utställning under tiden 28 
oktober 2019 tom 12 januari 2020. Under utställningstiden kommer 
handlingarna att finnas tillgängliga i kommunhuset samt på hemsidan. 
Öppet hus är inplanerat under utställningstiden och kommer att hållas i 
kommunhuset. 

_____ 
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Dnr KS19/291 

§ 162 Mottagande av nyanlända 2020 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att översända kommundirektörens yttrande till 
länsstyrelsen.  
 
Reservation 
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen har översänt förslag på antal nyanlända som ska anvisas till 
länets kommuner. Förslaget innebär att Habo ska ta emot 19 nyanlända 
under 2020. Med anledning av att länsstyrelsen efterfrågat synpunkter på 
fördelning av länstalet har kommundirektör Jan Sundman skrivit ett 
yttrande i vilket han bland annat framför att Habo kommun är den kommun 
som växer mest i länet och redan har en ansträngd situation vad gäller 
exempelvis förskoleplatser och obalans i boendebeståendet. Habo kommun 
har därför inte möjlighet att ta emot en större andel nyanlända än 
kommunens andel av länets befolkning, vilket skulle motsvara ett 
mottagande av 10 nyanlända.  
 
Arbetsutskottet förslår att översända kommundirektörens yttrande till 
länsstyrelsen (AU 2019-09-26 § 96).  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L), Hanna Englund (C) och Hans Jarstig (KD) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag att översända kommundirektörens 
yttrande till länsstyrelsen. 
 
Kent Bjärkhed (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inte lämna något 
yttrande till länsstyrelsen, vilket Gunnar Pettersson (S) och Johanna 
Siwertz (V) ställer sig bakom.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att kommunstyrelsen i sitt yttrande till 
länsstyrelsen skriver att Habo kommun inte ska ta emot några nyanlända 
2020. Detta med anledning av att det i Habo kommun råder brist på både 
bostäder och arbetstillfällen. 
 
Ordförande finner att det finns två yrkanden och ställer först proposition på 
Olle Teikes yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  
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Ordförande ställer därefter proposition på Kent Bjärkheds yrkande mot 
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på arbetsutskottets 
förslag röstar ja, den som röstar på Kent Bjärkheds förslag röstar nej.  
 
Omröstningsresultat  
Ja-röster (5)   Nej-röster (5)  
Hanna Englund (C) Gunnar Pettersson (S) 
Anders Rickman (L) Sofia Johansson (S) 
Hans Jarstig (KD) Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Esbjörnsson (M) Johanna Siwertz (V) 
Susanne Wahlström (M) Karl-Fredrik Anner (S) 
 
Olle Moln Teike (SD) avstår från att rösta. 
 
Vid lika röstetal har ordföranden enligt 6 kapitlet 33 § med hänvisning till 
5 kapitlet 56 § kommunallagen utslagsröst. 
 
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
_____  
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Dnr KS19/42 

§ 163 Svar på motion om klimatomställningsplan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Anders Thelin och Johanna Siwertz från Vänsterpartiet har lämnat in en 
motion om klimatomställningsplan. De skriver att ”vi står inför 
oöverskådliga konsekvenser om vi inte snabbt lyckas minska våra utsläpp 
av växthusgaser. Det behövs snabba omställningar och djärva politiska 
beslut. Nästa generation förväntar att vi går från ord till handling”. Därför 
har de lämnat in en motion med följande förslag:  

A. Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra 
sin del för att nå målet om högst 1,5 grader global uppvärmning. 
Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga 
utsläppsminskar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå 
nollutsläpp till år 2030.  

B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet 
inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för at minska 
sina utsläpp i motsvarande grad.  

C. Att kommunen inom två år avyttrar alla eventuella innehav i 
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har 
placeringar i och i stället investerar i hållbara och fossilfria 
alternativ.  

D. Att göra ett kontinuerlig informations- och folkbildningsarbete i 
dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att 
återigen nå alla invånare och elever i kommunen.  

 
Vidare föreslås även att en årlig redovisning ska göras avseende 
minskningen av koldioxidutsläpp.  
 
Motionen har översänts till miljöstrateg Ellen Lindberg som lämnat 
följande yttrande:  

A. I remissversionen av Jönköpings läns nya klimat- och energistrategi 
inkluderas en länsgemensam kolbudget som ett förslag. Ett fåtal 
kommuner i Sverige har arbetat med kolbudgetar och då ofta 
tillsammans med universitet eller annan samarbetspart. Habo 
kommun har i dagsläget inte möjlighet att på egen hand ta fram en 
budget men står bakom förslaget i den nya klimat- och 
energistrategin. Övriga delar av förslag A inkluderas i det nya 
miljöprogrammet som är under framtagande.  

B. Samtliga företag, organisationer och föreningar inkluderas som 
aktörer i det nya miljöprogrammet, avseende bland annat minskade 
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utsläpp av växthusgaser. Miljö- och hållbarhetsstrategen är varje år 
med på frukostmöten med näringslivet för att informera om 
aktuella miljöfrågor. Kommunen har tagit fram en webb-baserad 
miljöutbildning som erbjuds samtliga invånare och verksamma i 
kommunen, kostnadsfritt. Miljö- och hållbarhetsstrategen erbjuder 
då och då rådgivning och samtal för verksamma företag i 
kommunen. 

C. Kommunen har inga fonder eller andra placeringar i 
fossilutvinningsföretag.  

D. Se punkt B ovan. Den framtagna miljöutbildningen erbjuds 
anställda, invånare, skolelever, företag, politiker, föreningar och 
finns tillgänglig kostnadsfritt på kommunens hemsida. Utöver detta 
hålls evenemang genom miljö- och hälsoåret, så som den årliga 
Earth Hour-manifestationen. Kommunens invånare har också 
möjlighet att vända sig till kommunens klimat- och 
energirådgivare.  

 
Det nya miljöprogrammet innehåller ett antal indikatorer, bland annat 
avseende växthusgasutsläpp inom kommunen inom områdena transport, 
industri och jordbruk. Dessa kommer följas upp årligen. 
 
Arbetsutskottet förslår att motionen ska anses vara besvarad (AU 2019-09-
26 § 97).  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Johanna Siwertz (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att föreslå 
kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad. 

 

_____  
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