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§ 1 Information om kommunledningsförvaltningens verksamhet   
 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om kommunledningsförvalt-
ningens roll och uppdrag. Han säger att en kommun är en komplex organi-
sation och vi måste få den att fungera så bra som möjligt genom att ta hän-
syn till både uppdraget, kulturen, strukturen och arbetssätten. Vilka mål har 
vi och vilket resultat vill vi nå? Vad finns det för kultur inom organisation-
en? Finns det en ändamålsenlig organisation och struktur? Och vad har vi 
för arbetssätt och hur tar vi oss an vardagen?  
 
Som en del av strukturen har det under 2019 arbetats fram en ny modell för 
målstyrning och verksamhetsuppföljning. Jan Sundman går kort igenom 
den nya styrmodellen, som dels består av tre fokusområden för samhällsut-
veckling och dels tre fokusområden för verksamhetsutveckling, samt kri-
tiska kvalitetsfaktorer för den löpande verksamheten (grunduppdraget).  
 
Kommunfullmäktiges antagna fokusområden för samhällsutveckling är ett 
starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet och psykisk hälsa. Inom 
dessa områden är kommunen en möjliggörare, men kan inte skapa fram-
gång i frågan på egen hand utan hjälp från andra delar av samhället. 
 
Fokusområdena för verksamhetsutveckling styr kommunen mer själv över 
och de är attraktiv arbetsgivare, mod och innovation för en effektiv resurs-
hantering och enkel och tillgänglig service. 
 
Kommunledningsförvaltningens roll är att driva, utveckla och möjliggöra 
så att övriga verksamheter kan bli framgångsrika i sitt arbete. Kopplat till 
kommunens fokusområden har förvaltningen för egen del arbetat fram föl-
jande verksamhetsutvecklingsmål :  
 
- förbättrad internkommunikation 
- förbättrad analys och uppföljning 
- effektiv och hållbar verksamhet till nytta för invånarna (digitalisering) 
- Habo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare 
 
I styrmodellen ingår också att ta fram kritiska kvalitetsfaktorer för grund-
uppdraget. Jan Sundman går igenom vilka kritiska kvalitetsfaktorer som 
har valts att fokusera på för kommunfullmäktiges del. 
 
Slutligen går Jan Sundman kort igenom hur förvaltningens organisation ser 
ut med kommundirektör, tre strateger (miljö- och hållbarhet, näringsliv och 
digitalisering) och fyra enheter (personal, ekonomi, is/it och kansli- och 
kommunikation) och vad som ingår i respektive enhets ansvarsområde.  
 
Ordföranden tackar för informationen.  
_____   
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Dnr KS20/24 

§ 2 Principer för ekonomistyrning, revidering 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa revideringen av 
ekonomistyrningsprinciperna för Habo kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att fastställa principer för 
ekonomistyrning i Habo kommun (KF § 15). 

 
Kommunen håller på med ett arbete för att utveckla Habo kommuns 
modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning. I den nya 
styrmodellen väljer kommunfullmäktige dels områden som är särskilt 
viktiga att arbeta med inom ramen för kommunens roll som 
samhällsutvecklare (fokusområden för samhällsutveckling), och dels 
områden som är viktiga att utveckla inom ramen för utförande av service 
och välfärd (fokusområden för verksamhetsutveckling). Principerna för 
ekonomistyrning har nu kompletterats med detta och hur det är tänkt att 
uppföljning ska ske.  

 
Även några mindre revideringar har skett.  

 
_____  

  

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef 
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Dnr KS16/316 

§ 3 Ändring av övergripande tidplan för införandet av heltid 
som norm 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anpassa tidplanen för införandet av heltid 
som norm inom kommunals avtalsområde till det centrala avtalets tidplan.   

 
Ärendebeskrivning 
De kommande åren står Sverige inför ett mycket stort behov av arbetskraft 
inom välfärden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det 
inte kommer att finnas tillräckligt med arbetskraft för framtidens behov 
och fler behöver därför arbeta mer. SKR och Sveriges kommunalarbetar-
förbund träffade 2016 en överenskommelse om att heltid ska vara norm vid 
nyanställningar samt en målsättning om att fler ska arbeta heltid. I över-
enskommelsen ingår att varje kommun ska planera för hur detta arbete ska 
ske, i samarbete med den lokala arbetstagarorganisationen, samt med ut-
gångspunkt från verksamhetens behov och resurser. Kommunernas hand-
lingsplaner skulle vara klara senast 2017-12-31 för det fortsatta arbetet 
med en årlig avstämning fram till 2021-05-31. I Habo kommun beslutade 
kommunfullmäktige 2017-10-26 att anta en övergripande plan för hur hel-
tid som norm ska implementeras i kommunen. Planen innebär att införan-
det av Heltid som norm skulle påbörjas inom socialförvaltningen, vilket 
också har gjorts. Nästa förvaltning att gå in i Heltid som norm är tekniska 
förvaltningen.  

 
Behoven inom förvaltningarna skiljer sig åt. Medan socialförvaltningen 
tidigt såg ett behov av att påbörja arbetet med heltid som norm för att säkra 
sin framtida kompetensförsörjning, har tekniska förvaltningen inte samma 
behov. Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation innebär 
stora förändringar för verksamheten och dess personal. Gamla arbetssätt 
och metoder måste ses över, likaså de traditionella sätten för schemalägg-
ning. Stor risk för ökade kostnader uppstår när fler arbetar mer om den 
överskjutande tiden inte tas omhand på ett effektivt sätt utifrån det behov 
som verksamheten har. Särskilt riskfyllt är detta inom förvaltningar som 
inte själva kan ta hand om den extra tid som uppstår, vilket är fallet inom 
tekniska förvaltningen. Det finns därför anledning och ett behov av att 
bromsa införandetakten av heltid som norm i kommunen och i stället lägga 
fokus på arbetet med effekterna av heltid som norm inom socialförvalt-
ningen samt ta tillvara på erfarenheterna vi får därifrån. En för snabb infö-
randetakt riskerar att ge ökade kostnader för kommunen. Personalutskottet 
föreslår därför att Habo kommun anpassar tidplan för införandet av heltid 
som norm inom kommunals avtalsområde till det centrala avtalets tidsplan 
(PU 2019-02-19 § 27), vilket innebär en lugnare takt än kommunens egen 
tidplan. 
_____   
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Dnr KS19/338 

§ 4 Biblioteksplan 2020–2024, uppdrag om framtagande 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige uppdrar till fritids- och kulturnämnden att i samråd 
med andra berörda nämnder och styrelser ta fram förslag på en ny 
biblioteksplan för Habo kommun. Den nya biblioteksplanen ska omfatta 
punkterna nedan och sträcka sig fram till 2024. 

 
Ärendebeskrivning 
Habo kommun har en av kommunfullmäktige antagen biblioteksplan som 
gäller för perioden 2015-2019. En revidering av biblioteksplanen bör tas 
fram för perioden 2020-2024. 

 
Den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag i kraft. I den nya 
bibliotekslagen förstärks bibliotekens samhällsuppdrag och kravet på 
biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 

 
I den nya bibliotekslagen skärps också lagskrivningen kring att det ska 
finnas en separat biblioteksplan som omfattar all kommunal 
biblioteksverksamhet i en kommun. 

 
Habo kommun ansöker och tar del av inköpsstödet till litteratur för folk- 
och skolbibliotek. Bidraget delas mellan folk– och skolbiblioteken. Statens 
kulturråd som fördelar inköpsstödet till litteratur för folk– och 
skolbibliotek kräver från och med 2015 att det ska finnas en aktuell 
biblioteksplan. 

 
En kommunal biblioteksplan bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och 
medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner såsom förskola 
och vård och omsorg. 

 
Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör 
vara beskrivna i biblioteksplanen. 

 
Biblioteksplanen ska utformas så att den ger närmare besked om 
verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå att medborgarens 
förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas. 
Biblioteksplanen bör vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. 
Enligt den nya bibliotekslagen får Kungliga biblioteket i uppdrag, 
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna, 
att följa upp hur biblioteksplaner har utformats och hur de används. 
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Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
nämnden att i samråd med andra berörda nämnder och styrelser ta fram 
förslag på ny biblioteksplan för Habo kommun (FKN 2019-11-19 § 39). 

 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Fritids- och kulturnämnden 
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 Dnr KS19/344 

§ 5 Reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande 
rådet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för Folkhälsorådet och 
Brottsförebyggande rådet.  

 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet 
har tagits fram. Folkhälsorådet föreslår att reglementet ska antas.  

 
_____   
 
Beslutet skickas till:  
Folkhälsorådet 
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Dnr KS19/240 

§ 6 Svar på motion om insynsplatser 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg från Habodemokraterna har lämnat in en motion i 
vilken han yrkar att  
- alla invalda partier ska få en plats i budgetberedningen enligt tidigare 

beslut 
- insynsplatser återinförs i socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden 
- insynsplatserna arvoderas antingen som ordinarie ledamot eller som 

ersättare 
- den parlamentariska gruppen läggs ner om inte ovanstående att-satser 

blir verklighet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16 att tillsätta en parlamentarisk 
arbetsgrupp. Gruppen skulle lägga fram förslag inom  

- politisk organisation 
- översyn av arvodesfrågor 
- klargörande av politiska pensionsbestämmelser 
- formerna för utskick av kallelser och handlingar 
- övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra.  

 
Parlamentariska gruppen lämnade 2018-01-12 vidare ett förslag till politisk 
organisation för mandatperioden 2019–2022. I förslaget berördes varken 
budgetberedningen eller insynsplatser.  

 
Efter valet 2018 bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och 
Liberalerna ny majoritet i Habo kommun. Denna nya majoritet föreslog att 
budgetberedningen ska bestå av arbetsutskottets ledamöter samt av en 
ledamot från Sverigedemokraterna. Detta var en återgång till den ordning 
som gällde under mandatperioden 2011–2015, med skillnaden att 
budgetberedningen nu utökades med en ledamot från Sverigedemokraterna 
som är det fjärde största partiet i fullmäktige.  

 
Via arbetsutskottet föreslog den nya majoriteten också att insynsplatserna 
skulle tas bort (KSAU 2018-11-13 § 116). Kommunstyrelsen ändrade detta 
och föreslog att insynsplatserna skulle finnas kvar i kommunstyrelsen, men 
de skulle inte vara arvoderade (KS 2018-11-28 § 169). Kommunfullmäktige 
beslutade 2018-12-12 enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Administrativ chef Frida Wahlund skriver 2019-12-30 att det således inte 
finns något tidigare beslut om budgetberedningen som Morgan Malmborg 
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hävdar i sin motion. För mandatperioden 2015–2018 beslutades att samtliga 
partier som är invalda i kommunfullmäktige skulle erbjudas att delta i 
budgetberedningen med en ledamot (KF 2015-01-29 § 8), men för 
mandatperioden 2019-2022 finns det varken något förslag eller beslut om 
detta.  

 
För närvarande finns det ingen parlamentarisk grupp tillsatt, varför det 
heller inte finns någon grupp att lägga ner. Frågan om tillsättande av ny 
parlamentarisk grupp inför nästa mandatperiod har ännu inte aktualiserats. 

 
Vad gäller yrkandena om insynsplatser och arvodering av dessa har den 
styrande majoriteten meddelat att de är nöjda med den ordning som råder, 
det vill säga att endast kommunstyrelsen har insynsplatser och att dessa inte 
är arvoderade.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2020-02-05 § 12). 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg yrkar bifall till motionen.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionens andra att-sats, att 
insynsplatser återinförs i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, 
och avslag på övriga att-satser. Han tror att insynsplatser gynnar 
demokratin, men däremot ska de inte kosta.  
 
Anders Rickman (L) säger att majoriteten är intresserad av att andra har 
insyn, och det är tillgodosett genom insynsplatser i kommunstyrelsen. Han 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Margareta Fick (MP) håller med Olle Moln Tieke och säger att man inte 
blir lika insatt av att läsa handlingar och prata med andra ledamöter som att 
få vara med och lyssna själv på sammanträdena. Hon yrkar bifall till andra 
att-satsen i motionen.  
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Hanna Englund (C) säger att utgångspunkten är att det är valresultatet som 
är styrande för vilka som får sitta i nämnderna. För de som inte får en plats i 
nämnderna finns möjligheten att samarbeta med andra partier genom 
valteknisk samverkan och förhandla till sig ordinarie platser eller 
ersättarplatser, och på så sätt få insyn. Hanna Englund yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag, dels Morgan Malmborgs förslag 
om att motionen ska bifallas, dels Olle Moln Teikes och Margareta Ficks 
förslag om att andra att-satsen ska bifallas och dels kommunstyrelsens 
förslag om att motionen ska avslås.  
 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
 
_____  
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Dnr KS19/343 

§ 7 Svar på motion om näringslivsutvecklingen 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion där han yrkar på att det 
görs en resultatuppföljning och utvärdering av beslutet att anställa en 
näringslivsutvecklare i Habo kommun.    
 
Motionären för fram att det gått två år sedan kommunen anställde en 
näringslivsutvecklare och motionären undrar vilket resultat som uppnåtts 
genom införandet av tjänsten. Han skriver att kostnaden uppgår till cirka 
1,5 mkr per år utöver eventuella tillägg som traktamenten och dylikt och 
önskar därför att det läggs resurser på en utredning som ger svar på vilka 
nyetableringar som blivit resultatet av tjänsten samt på vilket sätt tjänsten 
gett positiva effekter på näringslivets utveckling i kommunen. Motionären 
menar också att en utredning kan ge svar på om tjänsten inneburit en 
avlastning för bygglovsenheten och miljöförvaltningen.    
 
Kommundirektör Jan Sundman skriver 2020-01-03 att bakgrunden till att 
en tjänst som näringslivsutvecklare/företagslots inrättades i Habo kommun 
var en motion inlämnad till kommunfullmäktige i oktober 2015 av Niklas 
Fungbrandt, Thomas Werthén och Susanne Wahlström där de yrkade på att 
en central funktion som företagslots skulle inrättas i Habo kommun. 
Motionärerna argumenterade för att det kan vara en fördel för näringslivet 
att ha en kontaktyta in mot kommunen för att kunna undvika onödiga 
sanktionsavgifter för företag som inte är bekanta med gällande lagstiftning 
eller vem man skall kontakta i olika frågor i kommunen. De framhöll också 
att Svenskt Näringsliv framhåller detta som en mycket viktig service till 
näringslivet i kommunerna. Motionen bifölls och medel avsattes i budgeten 
för 2017.  
 
I den arbetsbeskrivning som togs fram inför rekryteringen  låg också 
tyngdpunkten på att tjänsten, genom en kostnadsfri service och rådgivning, 
ska bistå företag med att ta sig fram bland lagar och regler samt kunna 
hjälpa till med att komma i kontakt med Habo kommuns olika 
förvaltningar och handläggare i frågor som exempelvis bygglov, planer, 
mark- och lokalfrågor samt olika typer av tillstånd. På tjänsten ligger också  
ansvaret för att planera agendor, bjuda in gäster samt allt övrigt praktiskt 
arbete som olika möten som frukostträffar, näringspolitiska rådet, 
nystartsutbildningar samt olika företagsbesök innebär. Tjänsten ska också 
fungera som en kontakt och också kunna förmedla kontakter till Almi och 
nyföretagarcentrum gällande vilka möjligheter till stöd som finns samt 
fungera som kommunens representant i regionala forum som exempelvis 
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länets nätverk för näringslivschefer. Innehavaren av tjänsten är 
kommunens representant i Leader Östra Skaraborg och har vid årsskiftet 
2019/2020 tagit över ansvaret från fritids- och kulturchefen gällande 
ledning av nätverket upplev Handel och turism. 
 
Det finns ett nära samarbete och regelbundna möten mellan 
näringslivsutvecklaren och alla handläggare inom bygglov och 
miljöförvaltningen. På dessa möten behandlas alla aktuella 
myndighetsärenden vilket innebär att förutsättningarna för att 
kommunikationen med enskilda företagare kan förbättras i ett tidigt skede i 
ärendeprocessen och missförstånd förhoppningsvis undvikas. Under 2019 
har också cirka 100 företagsbesök gjorts av kommunledning och 
näringslivsutvecklare vilket förhoppningsvis har haft en positiv inverkan 
på kommunikation och näringslivsklimat. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett starkt lokalt näringsliv är ett av tre 
prioriterade fokusområden för samhällsutveckling samt antagit en 
näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan. För att åstadkomma 
något resultat utifrån de högt ställda ambitionerna krävs att det finns någon 
personalresurs som kan hålla ihop och utföra kommunens del i arbetet. För 
att kunna rekrytera och behålla kompetent personal inom området måste 
kommunen framstå som en attraktiv arbetsgivare, vilket också 
kommunfullmäktige prioriterat som ett av tre fokusområden för 
verksamhetsutveckling.   
 
Motionären skriver att kostnaden för tjänsten är ca 1,6 miljoner kronor. 
Oavsett beräkning bakom den siffran så finns det i budget 2,2 miljoner 
kronor avsatta för hela näringslivsarbetet för 2020. Då ingår samtliga 
kostnader för Science Park, bidrag till Smålands turism, utveckling av 
nätverket för turism- och handel, bidrag till nyföretagarcentrum, alla 
aktiviteter som följer med näringslivsarbetet samt näringslivsutvecklarens 
lönekostnader.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2020-02-05 § 13).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) säger att han inte är nöjd med behandlingen av 
motionen då det inte har gjorts någon utredning. Morgan Malmborg yrkar 
därför på återremiss.  
 
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
säger att om motionen hade bifallits hade det inneburit att en utredning ska 
göras, men att avslag innebär att ingen utredning kommer att göras.  
 
Anders Rickman (L), Joakim Lindblom (SD), Hanna Englund (C), Hans 
Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Maria Alsén (L) yrkar också bifall 
till kommunstyrelsens förslag.   



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  13 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer 
proposition på om ärendet ska återremitteras eller om det ska avgöras vid 
dagens sammanträde. Hon finner att det ska avgöras vid dagens 
sammanträde, vilket innebär att det endast återstår ett förslag, nämligen 
kommunstyrelsens.  
_____  

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  14 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/15 

§ 8 Ombud vid bolagsstämma 2020 för Habo Energi, Habo 
Kraft och Habo Bostäder 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 
Lisbet Bärenholdt, till kommunens ombud vid bolagsstämmorna. Till 
ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent 
Bjärkhed. 

 
Ärendebeskrivning 
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen 
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett 
ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. 
Fullmakten får gälla högst ett år. 

 
Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet 
gällande Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om 
årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv 
att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges 
behandling av årsredovisningarna. 
_____   
 
Beslutet skickas till:  
Habo Energi AB 
Lisbet Bärenholdt 
Kent Bjärkhed 

 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  15 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/142 

§ 9 Avsägelse och fyllnadsval byggnadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Sven-Anders Nyström och 
beslutar att för resten av mandatperioden fram till den 31 december 2022 
till ny ersättare i byggnadsnämnden utse Andreas Skiöld, Svirvelgatan 15, 
566 35 Habo.   

 
Ärendebeskrivning  
Sven-Anders Nyström (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
byggnadsnämnden, varför en ny ersättare ska väljas.  

 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Byggnadsnämnden 
Sven-Anders Nyström 
Andreas Skiöld 
HR-administratör  
  

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  16 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/142 

§ 10 Fyllnadsval socialnämnden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för resten av mandatperioden fram till den 
31 december 2022 till ny ersättare i socialnämnden utse Joakim Lindblom, 
Somneryd, Lilla Mon 1, 566 92 Habo.   

 
Ärendebeskrivning  
Sedan tidigare Manjit Sandhu (SD) avsagt sig uppdraget som ersättare i 
socialnämnden, varför en ny ersättare ska väljas.  

 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
Joakim Lindblom 
HR-administratör  

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  17 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 
Dnr KS19/142 

§ 11 Avsägelse och fyllnadsval överförmyndaren 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Karl-Fredrik Anner och 
beslutar att för resten av mandatperioden fram till den 31 december 2022 
till ny ersättare för överförmyndaren utse Lars-Göran Wärnbring, 
Kärrsvägen 94, 566 32 Habo.  

 
Ärendebeskrivning  
Karl-Fredrik Anner har avsagt sig uppdraget som ersättare för 
överförmyndaren, varför en ny ersättare ska väljas.  
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Överförmyndaren 
Lars-Göran Wärnbring 
HR-administratör  
Socialförvaltningen 
  

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  18 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/3 

§ 12 Fråga till socialnämndens ordförande om nyanlända 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.  

 
Kommunfullmäktiges behandling  
Morgan Malmborg från Habodemokraterna har lämnat in en fråga till 
socialnämndens ordförande Hans Jarstig (KD). Frågan är om kommunen 
har någon plan på var de 19 nyanlända personerna som under 2020 
kommer att anvisas till kommunen ska bo, samt om Hans Jarstig har 
förståelse för att övrig befolkning som söker lägenhet och ser att nyanlända 
får förtur blir upprörda (se bilaga 1). 
 
Hans Jarstig svarar att det är en angelägen fråga, men att han själv och 
Morgan Malmborg tycker den är angelägen på olika sätt. Kommunen bad 
andra ta Habos kvot av nyanlända, just därför att vi har ont om lägenheter i 
Habo. Den här gången var det dock ingen annan kommun som hade 
möjlighet att ta Habos kvot. Hans Jarstig säger dock att för Habos del 
kommer det att handla om ca tre lägenheter för 2020, och det ser i nuläget 
inte ut att bli några problem. Dock finns det flera grupper i samhället som 
har behov av lägenheter, av olika anledningar. Hans Jarstig säger också att 
idag bygger både Habo Bostäder och privata aktörer lägenheter i Habo, 
men byggandet har kommit igång lite för sent.  
 

 
_____  
 

   



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  19 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/36 

§ 13 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om trygghet 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.  

 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg från Habodemokraterna har lämnat in följande frågor 
till kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M):   
1. Anser kommunalrådet att det är lämpligt att placera enbart 

ensamkommande i denna fastighet utannågon möjlighet till 
assimilering? 

2. Inser kommunalrådet att ni 34 som nu vill ha studentlägenheter på 
denna fastighet är medansvariga till detta tragiska mordförsök i Habo? 

3. Är kommunalrådet redo att gå på Habodemokraternas linje att avyttra 
denna fastighet till något privat företag som kan skapa tillväxt i Habo?  

Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Ordföranden meddelar att hon inte anser att frågorna ryms inom den 
kommunala kompetensen och att de inte syftar till att inhämta 
sakupplysningar eller information, vilket ska vara tanken med en fråga i 
kommunfullmäktige, men att kommunfullmäktige får avgöra om frågan 
ska få framställas.    

 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om frågan ska få ställas eller inte och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.  
 
_____  
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  20 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/19 

§ 14 Medborgarförslag om trottoar utmed Oxdragarslingan 
 
Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beslut.  

 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att trottoar anläggs 
utmed Oxdragarslingan på Bränninge (se bilaga 3). 

 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  21 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/37 

§ 15 Motion om besparing på miljöförvaltningen 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att det 
görs en konsekvensanalys av att sex tjänster plockas bort från 
miljöförvaltningen, vilken besparing detta skulle ge, hur mycket denna 
besparing motsvarar i en skattesänkning och att beslut fattas om att dra in 
sex tjänster. Se bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
Morgan Malmborg (HD) läser upp motionen. 

 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  22 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/52 

§ 16 Motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att 
även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S), Anders Thelin (V), Jeanette Nyberg (S) och 
Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion i vilken de föreslår att  
- anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna och 

arrangera olika riktade aktivister och insatser till barn med 
funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras familjer 

- anhörigstödet får en central placering med direktkontakt till socialchef, 
enhetschefers och chefen för elevhälsan 

- anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för 
dessa barn och familjer. 

Se bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
Eva-Lis Svensson kommenterar motionen. Hon säger bland annat att i 
Habo kommun finns ett anhörigstöd som vänder sig mest mot vuxna. 
Vissa kommuner har breddat stödet till att även innefatta barn, och det bör 
Habo kommun också göra.  

 
 
_____  

 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  23 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/56 

§ 17 Motion om simskola under sommaren 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 
informera barn och vuxna om simskola, att bedriva avgiftsfri simskola 
inom kommunen två veckor till sommaren och att ordna med badbuss till 
simskolan. Se bilaga 6. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
Joakim Lindblom (SD) läser upp motionen.  
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  24 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/57 

§ 18 Motion om totalförbud mot fyrverkerier i Habo kommun 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) och Mari Larsson (SD) har lämnat in en motion med 
förslag om att Habo kommun totalförbjuder alla former av fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor. Tillstånd ska däremot kunna ges av 
polismyndigheten. Se bilaga 7. 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
Mari Larsson kommenterar motionen och säger att frågan har varit uppe 
förut, men att de har lagt till ytterligare argument, nämligen att för 
exempelvis människor med demenssjukdomar och människor som flytt 
undan krigssituationer så kan fyrverkerier skapa stor oro och mycket 
obehag, samt att det är jobbigt för husdjur och även för vilda djur. 

 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  25 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/14 

§ 19 Anmälningsärende 
 

Revisionen har tecknat avtal med Deloitte AB om revisionstjänster för 
perioden 2020–2022 med möjlighet till ett års förlängning.   
 
_____  
 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  26 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 1 
 

 
 
 
 
 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 27 

Justeras Expedierats 

Bilaga 2 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 28 

Justeras Expedierats 

Bilaga 3 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 29 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 30 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 31 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 32 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 33 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 34 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 35 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 36 

Justeras Expedierats 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 37 

Justeras Expedierats 

Bilaga 4 



Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Sida 
2020-02-27 38 

Justeras Expedierats 

Bilaga 5 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  39 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  40 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 6 
 

 
 
 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-27  41 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 7 
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