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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2019-08-14 
  
Datum då anslaget publiceras 2019-08- Datum då anslaget avpubliceras 2019-09- 
  
Protokollet förvaras på Kommunkansliet 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset i Habo 
 Onsdagen den 14 augusti 2019 kl. 17.00–18.35 
  
Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande 

Karl Bergbom (M) ersätter Henrik Esbjörnsson 
Hans Jarstig (KD), ej § 127 pga. jäv  
Marie Lindholm (KD) 
Hanna Englund (C) 
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
My Rydbeck (S)  
Kent Bjärkhed (S) 
Johanna Siwertz (V) 
Olle Moln Teike (SD) 
Karl-Fredrik Anner (S) § 127 ersätter Hans Jarstig  

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Jan Sundman, kommundirektör Karl Fredrik Anner (S) 
Frida Wahlund, sekreterare                 Mikael Zander (SD) 
Annika Wilow Sundh § 119  Morgan Malmborg (HD), insynsplats 
Malin Brandt Smedberg § 119  Kerstin Klasson (MP), insynsplats 
Johan Bokinge, ekonomichef § 120 
Ellen Lindberg, miljöstrateg § 119-121 
 

  
Utses att justera Olle Moln Teike Paragrafer: 119-130 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 119 Information från konsumentrådgivningen 
 
Annika Wilow Sundh och Malin Brandt Smedberg från 
konsumentrådgivningen berättar om konsumentrådgivningens uppdrag och 
verksamhet.  

Uppdraget är att ge råd och stöd till konsumenter i Jönköping, Habo, 
Mullsjö och Vaggeryd. De flesta vill ha råd och hjälp efter köp i samband 
med reklamationer, men det finns också de som vill ha råd innan ett köp. 
Den viktigaste målgruppen är de som har svårt med ekonomin, äldre och 
personer med språksvårigheter.  

De flesta kontakter med konsumentrådgivningen sker via telefon, men det 
händer också att de får besök eller e-post.  

De ärenden som flest vill ha hjälp med rör bostadstjänster (reparationer och 
underhåll), fordon och telekommunikationstjänster. Oftast handlar det om 
att det är fel på varan eller tjänsten, om otydliga avtal, bluff och 
bedrägerier och telefonförsäljning.  

Sedan 2015 finns den nationella tjänsten Hallå konsument!. Detta har lett 
till färre antal ärenden hos konsumentrådgivningen och lättare frågor har 
försvunnit, men i gengäld har de fler kontakter per ärende och också 
svårare ärenden att hantera.  

Ordföranden tackar för informationen. 

 

_____ 
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Dnr KS19/86 

§ 120 Ekonomisk uppföljning  
 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en prognos för helåret per den 14 augusti 
som visar på att ett resultat på 25 miljoner kronor, vilket är en miljon lägre 
än vad prognosen visade vid tertialuppföljningen. Bland annat är det 
pensionerna som beräknas kost 1,3 miljoner mer. I gengäld ses en viss 
förbättring inom socialnämndens verksamheter.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____ 
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Dnr KS19/250 

§ 121 Uppföljning av aktuella miljöåtgärder i kommunstyrelsens 
verksamheter 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och hållbarhetsstrateg Ellen Lindberg har sammanställt de olika 
åtgärder som ska göras enligt kommunens miljöprogram, kemikalieplanen, 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram och de regionala åtgärdsprogrammen. 
Sammanställningen är tänkt att underlätta för förvaltningarna i sitt arbete 
med de olika åtgärderna och är också en uppföljning av hur respektive 
enhet ligger till, om åtgärderna är genomförda, till hälften genomförda, 
påbörjade eller ej påbörjade.  

Ellen redovisar också för kommunstyrelsen vilka åtgärder hon anser bör 
prioriteras inom kommunstyrelsens verksamheter. Några av åtgärderna hon 
nämner är utbildning i sparsam körning, livscykelanalyser vid 
upphandlingar, miljöanpassad fordonsflotta och fortsatt arbete enligt 
kemikalieplanen.  

_____ 
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Dnr KS19/155 

§ 122 Svar på remiss om regional plan för infrastruktur för 
elfordon och förnybara drivmedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
länsstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
I utredningen ”Strategisk plan för transportsektorns omställning till 
fossilfrihet” har sex nationella myndigheter lagt fram ett antal förslag kring 
insatser som behövs för transport-sektorns omställning. I utredningen 
lämnades förslag om upprättande av regionala planer till stöd för 
infrastruktur för förnybara drivmedel (förslag och åtaganden 2.1.10). 
Länsstyrelserna har därefter i sitt regleringsbrev för 2018 och 2019 
uppdrag om att upprätta regionala planer för infrastruktur för elfordon och 
förnybara drivmedel för alla län (uppdrag 3.19).  

Uppdraget har genomförts i dialog med Länsstyrelserna, 
Energimyndigheten och Trafikverket. Rapporten har tagits fram i 
samverkan med Energikontor Norra Småland, Jönköpings länstrafik och 
Region Jönköpings län. 

Den regionala planen för infrastruktur för elfordon och förnybara 
drivmedel ska utgöra ett stöd och vägledning vid kommunal planering av 
drivmedelsinfrastruktur och bör även vara styrande i Länsstyrelsens 
bedömningar av transportåtgärder i länet. 

Planen har remitterats till kommunen med begäran om svar på ett antal 
frågor. Miljö- och hållbarhetsstrateg Ellen Lindberg och planarkitekt 
Johanna Schönberg har skrivit ett förslag till yttrande. 

 _____ 
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Dnr KS19/48 

§ 123 Svar på motion om införande av pris för god byggnadsvård 
och god arkitektur 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendebeskrivning 
Mari Larsson (SD) har lämnat in en motion om införande av 
pris för god byggnadsvård och god arkitektur. Motionären skriver att 
Jönköpings kommun varje år delar ut ett stadsbyggnadspris och föreslår att 
Habo kommun tar efter detta. Utnämningen syftar till att 
främja god byggnadsvård och god arkitektur i Habo kommun. 
Förslaget är att priset ska ges ut klasserna god byggnadsvård och god 
arkitektur där god byggnadsvård innebär en varsam och pietetsfull 
ombyggnad, vård eller restaurering av en äldre byggnad. God arkitektur 
innebär ny eller tillbyggnad som är tilltalande i sig och sitt sammanhang. 
 
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande som ger 
följande bedömning:  
 
För att kunna hantera denna typ av pris och utmärkelser krävs det att det 
finns ett antal objekt varje år som utmärker sig på något vis. Oftast är det 
arkitektritade byggnader som vinner pris, till exempel utifrån att 
byggnaden har anpassats väl till platsen, material är valt med omsorg till 
omgivning, ett arkitektoniskt uttryck som är nytänkande och så vidare. Om 
det blir för få objekt att bedöma riskerar denna typ av priser att urvattnas, 
samt att priset riskerar att ställas in vissa år. 
 
Att införa pris för god byggnadsvård och god arkitektur kräver att det finns 
resurser i form av kompetens som kan utvärdera nomineringar. Att bedöma 
byggnader handlar om att ha kunskap och erfarenhet när det gäller 
arkitektonisk utformning såväl som antikvarisk.  
 
Byggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås (BN 2019-05-15 § 38), 
vilket också arbetsutskottet föreslår (AU 2019-06-13 § 67). 
 
Kommunstyrelsens behandling 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Olle Moln Teikes förslag 
och dels arbetsutskottets förslag om att avslå motionen. Ordföranden ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. _____  
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Dnr KS19/50 

§ 124 Svar på motion om kostpolicy kring matfetter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) inkom den 30 januari 2019 med en motion i vilken 
han föreslår att kommunen byter ut allt margarin som används i mat som 
tillreds eller serveras i kommunens regi till förmån för smör eller olja. 
Vidare föreslås kommunfullmäktige även anta en kostpolicy som innefattar 
att endast smör eller olja får användas till den dagliga kosten, med 
undantag för specialkost. 

Habo kommun har ett kostpolitiskt program där policy och riktlinjer 
avseende kvalitet för måltider inom förskola, skola, vård och omsorg 
tydliggörs. Där fastslås att Habo kommuns måltider generellt ska serveras 
enligt Svenska Närings-rekommendationer (SNR) samt Livsmedelsverkets 
rekommendationer med anpassning till varje enskild gästkategori. 

Kostchef Lena Bergström skriver att alla varor som vi konsumenter kan 
köpa ska vara säkra och detta gäller naturligtvis även för margariner. 
Margarin är en produkt som varit utsatt för kritik och granskning många 
gånger och Statens Livsmedelsverk (SLV) har gjort noggranna 
undersökningar och kontroller vid flera tillfällen. 

De matvanor vi har i Sverige ger oftast näringsämnen i rätt mängd och i en 
bra blandning, men vissa näringsämnen kan vara lite svårt att få i rätt 
mängd. Det gäller till exempel balansen mellan mättat och fleromättat fett 
samt D-vitamin och järn. Det fleromättade fettet kan inte kroppen 
producera själv, och därför är det viktigt att få fleromättat fett genom 
kosten. Smör och smörbaserade matfett innehålla stora mängder mättat fett 
medan växtbaserat matfett och oljor har en hög andel fleromättat fett. 
Därför är rekommendationen att använda flytande margarin till matlagning 
och växtbaserat matfett, margarin, till smörgås. 

2019 påbörjar Livsmedelsverket ett nytt arbete med att gå igenom aktuell 
forskning. Detta kommer att resultera i reviderade rekommendationer igen, 
men det kommer att ta några år innan det är klart.  

Fram till dess bör Habo kommun fortsätta följa Livsmedelsverkets 
rekommendationer eftersom de är framtagna av experter inom området och 
ingen i kommunen har den kunskap och kompetens som krävs för att 
kunna tolka och förstå enskilda forskningsstudier.  

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska avslås (KSAU 2019-06-13 § 68). 
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Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen. 

Hanna Englund (C) tycker att det är en bra motion och yrkar bifall till 
motionen.  

Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Hans Jarstig (KD) tycker att det är en bra motion och yrkar bifall till den. 

Gunnar Pettersson (S) menar att vi måste förlita oss på livsmedelsverkets 
rekommendationer och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Susanne Wahlström (M) säger att hon har förtroende för att kostenheten 
gör vad som är bäst för våra unga och gamla och yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Johanna Siwertz (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Olle Moln Teike, Hanna 
Englund och Hans Jarstigs förslag om bifall till motionen och dels 
arbetsutskottets förslag om att avslå motionen.  

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen 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 Olle Moln Teikes förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 
Ja-röster (7)  Nej-röster (4) 
Gunnar Pettersson (S) Olle Moln Teike (SD) 
My Rydbeck (S) Hanna Englund (C) 
Kent Bjärkhed (S) Marie Lindholm (KD) 
Johanna Siwertz (V) Hans Jarstig (KD) 
Anders Rickman (L)  
Karl Bergbom (M) 
Susanne Wahlström (M) 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.  

_____ 
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Dnr KS19/90 

§ 125 Svar på motion om trygghetsboende vid Falks rondell med 
ägardirektiv 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen 
vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
kommunens pensionärsorganisationer under lång tid drivit frågan att bygga 
trygghetsboenden centralt i Habo med gångavstånd till affärer, mötesplats 
och gemenskap. Motionären menar att alla partier i Habo säger att de vill 
ha trygghetsboende och att det nu är dags att sunt förnuft får råda i denna 
viktiga fråga och att ett trygghetsboende skall ligga främst i centrala Habo. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige i Habo kommun via ett 
ägardirektiv ger bolaget Habo Bostäder AB i uppdrag att planera och 
bygga trygghetsboende/seniorboende vid Falks rondell. 

Frågan diskuterades vid den ägardialog som ägde rum 2019-05-20 mellan 
kommunens och bolagens ledningar. Samstämmighet råder kring 
nödvändigheten att vänta in resultatet av arbetet med centrumutvecklings-
planen som kommer att starta under hösten 2019 och som beräknas kunna 
vara klar hösten 2020. Vad det blir för typ av bostäder som kommer att 
byggas i centrum är ännu för tidigt att säga men varken bolagets eller 
kommunens ledning utesluter att det kan vara aktuellt att bygga någon 
form av trygghetsboende/seniorboende i Habo centrum.  

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad (AU 2019-
06-13 § 69). 

Kommunstyrelsens behandling  

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen.  

Anders Rickman (L) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag om att avslå motionen. 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Olle Moln Teikes förslag 
om att bifalla motionen och dels arbetsutskottets förslag om att avslå 
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

_____ 
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Dnr KS19/178 

§ 126 Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
budget 2020 för Mediacenter i Jönköpings län.  

Ärendebeskrivning 
Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget 2020. 
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med synpunkter. 

I förslaget föreslås att medlemsavgiften ska höjas årligen med 250 000 
kronor under 3-årsperioden 2020-2022. För Habos del innebär det en 
ökning av medlemsavgiften med 13 000 kronor per år under perioden. 

Kommunstyrelsens behandling 

Olle Moln Teike yrkar bifall till förslaget.  

_____  
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Dnr KS19/201 

§ 127 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 
2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ansvarsfrihet för 
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 
verksamhetsåret 2018. 
 
Hans Jarstig (KD) 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. Enligt förbundets verksamhetsplan 2018 
ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (16-29 år) 
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 
samordnad rehabilitering. 

Årsredovisning med bokslut 2018 har tillsammans med revisionsberättelse 
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. Socialnämnden föreslår att ansvarsfrihet beviljas för 
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 
verksamhetsåret 2018 (SN 2019-05-08 § 49). 

 

_____ 
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Dnr KS19/204 

§ 128 Sammanträdesplan 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
sammanträdesplanen avseende 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt 
nedanstående:  

  
Kommunstyrelsens  
arbetsutskott                 Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige 
 
(ti 17 dec 2019) on 15 jan to 30 jan 
ti 21 jan  on 5 feb to 27 feb 
ti 25 feb on 11 mars to 26 mars  
ti 31 mars on 15 apr  on 29 apr  
ti 12 maj on 27 maj to 11 juni 

 
 

ti 9 juni on 12 aug to 27 aug 
ti 1 sep  on 16 sep to 24 sep 
ti 29 sep on 14 okt to 29 okt  
ti 27 okt on 11 nov to 26 nov 
ti 17 nov on 2 dec to 17 dec 
ti 15 dec   
 

Kommunstyrlens behandling 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att kommunfullmäktige i december 
tidigareläggs en vecka. 

Gunnar Pettersson (S) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Ordföranden finner att det finns två förslag. Hon ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 129 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:  

1. Konsumentrådgivningen: Verksamhetsrapport 2018 
 

2. Socialnämnden 2019-06-12: Månadsuppföljning maj 
 
_____  
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§ 130 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från personalutskottet  2019-05-24 
 
Protokoll från arbetsutskottet  2019-06-11 
 
Beslut om t.f. teknisk chef    Nr 115 
 
Vidaredelegation från kommundirektör  Nr 116 
 
Beslut om förskottsutbetalning av driftsbidrag till 
föreningen Det finns bruk för alla  Nr 117 
 

_____  
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