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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-24 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-09- Datum då anslaget tas ned 2020-10- 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus, torsdagen den 24 september 2020  

kl. 18.00–19.50. 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Susanne Wahlström (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Olle Moln Teike (SD) 
Lenny Ödegården (S) 
Henrik Gillek (M)  
Birger Lindström (C) 
Anders Almfors (L) 
Nicklas Gustavsson (S) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Joakim Lindblom (SD)  
Jeanette Nyberg (S) 
Maria Alfredsson (KD) 
Ulf Bertills (C) 
Anders Rickman (L) 
Anders Thelin (V) 
 
 

Mari Larsson (SD) 
Morgan Malmborg (HD) § 80-85 
Lennart Karlsson (HD) § 86-88 
Eva Damberg (S) 
Andreas Skiöld (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Kent Bjärkhed (S) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Helena Persson (C) 
Eva-Lis Svensson (S) 
Jan Lenhammar (KD) 
Maria Alsén (L) 
Johanna Bergbom (M) 
Mats Lindén (S) 
Lisbet Bärenholdt (M), ordförande 
 
 
 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Frida Wahlund, administrativ chef 
Jan Sundman, kommundirektör 
Stellan Carlström, revisionen 
Carina Bergman, socialchef 
Sofia Kentson, HR-konsult 

Erik Reffner, IT-chef 
Anders Strömberg, barn- och 
ungdomssamordnare 
Lena Hedin, folkhälsoutvecklare 
Lennart Karlsson, (HD) 
 
 

Utses att justera Maria Alsén och Mats Lindén Paragrafer: 80-88 
  
Ordförande  
  
Justerande    
  
Sekreterare 
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Dnr KS16/316 

§ 80 Redovisning av projekt Heltid som norm 
 
Sofia Kentson, projektledare för införandet av heltid som norm, och 
socialchef Carina Bergman redovisar en slutrapport för projektet.  

 
I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta en övergripande plan 
för hur heltid som norm skulle implementeras i Habo kommun. 
Personalutskottet beslutade i januari 2018 att anta projektdirektivet, 
innehållande bland annat syfte och mål med projektet, projektets 
organisation, roller och ansvar samt projektets omfattning. Projektmålet  
var att införa heltid som norm i socialförvaltningens verksamheter och 
implementera systemet Time Care Planering.  
 
För att uppnå projektets syfte och mål har bland annat följande aktiviteter 
genomförts:  
- Alla vakanta tjänster utannonseras på heltid inom Kommunals 

avtalsområde. 
- Medarbetare med deltidsanställning har möjlighet att utöka sin 

sysselsättningsgrad till 80%, 90 % eller 100 %. 
- Bemanningshandbok som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med 

kompetensförsörjning på kort och lång sikt har tagits fram.  
- En gemensam bemanningsprocess i syfte att uppnå god kvalitet för 

brukarna samt en god arbetsmiljö för medarbetarna. 
- Partsgemensam workshop mellan arbetsgivaren och Kommunal har 

genomförts. 
- Månatlig uppföljning som leds av ekonom och HR-konsult på 

respektive enhets resultat, numera även med fokus på heltid som norm. 

Sedan projektet startade har andelen heltidsanställda inom 
socialförvaltningen ökat med 14,3 %.  
 
Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation är en komplex 
fråga. Framför allt är det en utmaning att få ihop schemana och 
bemanningsturerna. 

 
Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen. 

 
_____  
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§ 81 Information om IT-verksamheten 
 
IT-chef Erik Reffner berättar om IT-verksamheten som levererar tjänster 
inom bland annat telefoni, webbplatser, verksamhetssystem och support, 
till cirka 3800 användare i kommunen. Målet är att ge enkel och tillgänglig 
service som ska kunna nås närsomhelst och varsomhelst. 
 
Framåt kan IT-enheten se att utvecklingen går från lokala tjänster till 
molntjänster. Andelen enheter som inte är datorer men som ändå 
producerar en mängd information som ska tas om hand (Internet of Things) 
kommer att öka, likaså användandet av till exempel automatiserade 
beslutsstöd. Säkerheten är en fortsatt viktig fråga för att skydda data och 
känsliga uppgifter från intrång. 
 
Erik Reffner beskriver vidare hur IT-enheten ska möta behoven ute i 
verksamheterna genom mer integrationer mellan system, automatisering 
och kompetensutveckling. IT-enheten kommer att få skifta fokus från drift 
till mer stöd i arbetet med verksamhetssystemen. Detta kommer kräva bra 
infrastruktur, god arkitektur och inte minst resurser och ett ökat samarbete 
med andra kommuner. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 
_____ 
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Dnr KS19/352 

§ 82 Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2020-2023 – antagande 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till strategi och handlingsplan för 
jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020-2023. 

Ärendebeskrivning 
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige, Jönköpings län och Habo kommun 
har blivit allt bättre samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper ökar. 
Detta har gjort att folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och 
nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och 
jämlikhet i hälsa hör ihop.  

 
Region Jönköpings län har i samarbete med länets kommuner, 
representanter från civilsamhället och länets övriga aktörer tagit fram den 
regionala strategin ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län”. Strategin gäller för perioden 2016-2025 och är inriktad på 
att påverka ledningsstrukturer, samverkansformer och riktade insatser som 
gör skillnad i människors vardag.  

 
Syftet med Habo kommuns strategi och handlingsplan är att länka ihop det 
lokala arbetet med det regionala och att utgöra ett styrdokument för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Habo kommun. Strategi och handlingsplanen 
omfattar perioden 2020-2023.  

 
Strategi och handlingsplanen har arbetats fram genom 
folkhälsorådet, kommunala förvaltningarna, räddningstjänst, 
polismyndigheten, Habo vårdcentral samt sektion folkhälsa inom Region 
Jönköpings län. En arbetsgrupp, utsedda av förvaltningschef eller liknande, 
bestående av representanter från ovanstående verksamheter har haft 
samordningsansvar i att sammanställa handlingsplanen.  

 
Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och folkhälsoutredare 
Lena Hedin uttrycker i skrivelse 2020-08-26 att syftet med 
handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att skapa ”den 
hållbara kommunen för hela livet”, samt att nå de övergripande målen i 
strategin.  

 
Strategi och handlingsplanen har varit ute på remiss i samtliga nämnder 
och berörda verksamheter vars synpunkter har arbetats in i strategin och i 
handlingsplanen. 
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 
2020-2023 (KS 2020-09-15 § 106). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Folkhälsorådet 
Samtliga nämnder 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-09-24  111 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS20/52 

§ 83 Svar på motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd 
till att även innefatta barn och ungdomar i svåra 
livssituationer 

Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.  

Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S), Jeanette Nyberg (S), Anders Thelin (V) och 
Margareta Fick (MP) skriver i en motion att det i Habo kommun finns barn 
och ungdomar som önskar delta i aktiviteter i olika föreningar men som av 
olika anledningar inte har möjlighet till detta. En orsak kan vara att barnet 
har en funktionsvariation som gör det svårt att delta på samma villkor som 
jämnåriga. En annan orsak kan vara att barnet lever i en svår livssituation 
med till exempel en sjuk förälder eller ett syskon med funktionsvariation. 

 
Motionärerna skriver att i Habo kommun finns det idag få anpassade 
fritidsmöjligheter för dessa barn och ungdomar. Sedan år 2009 finns det en 
lydelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd 
för att underlätta för anhöriga som vårdar en äldre, långvarigt sjuk eller 
närstående med funktionsvariation. Flera kommuner har tolkat och löst 
uppdraget med anhörigstöd på olika sätt. Vissa kommuner har sett det som 
självklart att anhörigstödet också ska riktas till barn i olika svåra 
livssituationer. 

 
Motionärerna föreslår till fullmäktige att:  
• Anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna och 

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

• Anhörigstödet får en organisatorisk central placering med direktkontakt 
med socialchef, enhetschefer och den centrala elevhälsan. 
 

• Anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för 
dessa barn/ungdomar och familjer. 

Motionen har översänts till socialnämnden samt till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

 
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att anhörigstödet ligger 
idag organisatoriskt under socialförvaltningen. Anhörigkonsulenten 
samverkar med många verksamheter i Habo kommun. Det finns ett 
samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgen i att upptäcka och stödja barn som anhöriga i våra 
verksamheter. 
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Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att tillsammans med 
socialförvaltningen utarbeta former för ökat samarbete mellan professioner 
inom barn och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa och 
socialförvaltningen gällande barn och unga i svåra livssituationer. 

 
Yrkanden i motionen gällande anhörigkonsulentens uppdrag och placering 
berör socialförvaltningens organisation. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser dock positivt på att anhörigstödet kan få ett utökat uppdrag för att 
samordna och arrangera olika riktade aktiviteter och insatser till barn med 
funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras familjer. 
Förvaltningen ser även positivt på förslaget om en samlingspunkt och tror 
att det kan fånga upp målgruppens behov (BUN 2020-08-25 § 61). 

 
Socialnämnden skriver i sitt yttrande att anhörigkonsulenten har en 
samordnande roll gentemot barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningens verksamheter, Region Jönköpings län och 
civilsamhället. Tjänsten är organisatoriskt placerad under vård- och 
omsorgschefen. Anhörigkonsulentens uppdrag är att arrangera riktade 
insatser till vuxna anhöriga och lotsa vidare barn som anhöriga till lämpligt 
stöd eller kontakt. 

 
Målgruppens olikheter gör att det inte finns underlag för att starta en 
gemensam samlingspunkt för barn som anhöriga i Habo kommun. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas intentioner tillgodoses 
genom barnrättsombudens arbete, samverkan med Region Jönköpings län 
och civilsamhället samt utförande i egen regi eller köp av tjänster externt. 

 
Inom Habo kommun finns det barnrättsombud i många verksamheter. 
Barnrättsombudets roll är att sprida kunskap till sina arbetskamrater och att 
ständigt hålla barnperspektivet aktuellt på arbetsplatsen. Habo kommun har 
som strategi i arbetet med barn som anhöriga att arbeta enligt metoden Föra 
barnen på tal. Föräldern samtalar med handläggare eller annan profession 
om varje enskilt barns utveckling och livssituation med fokus på barnets 
styrkor och svårigheter. Den profession som möter barnet eller föräldern, tar 
även upp hur familjemedlemmens svårigheter påverkar barnen och de 
vuxna i familjen (SN 2020-08-26 § 43). 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 2020-
09-15 § 112). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Eva-Lis Svensson (S) tackar för behandlingen av motionen och förklarar att 
motionens syfte var att tillsätta en pusselbit i det arbete som pågår på lokal 
nivå för att nå den aktuella målgruppen bättre. Hon ser fram emot ett 
samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. 
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Maria Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
samtidigt att socialnämnden haft svårt att bemöta motionen eftersom den 
pekar åt flera olika håll.  
 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
tycker det är en bra motion och ett förslag till förbättring. Han tycker även 
det är bra att belysa barn i svåra livssituationer.  

 
_____  
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Dnr KS19/142 

§ 84 Val av ersättare till överförmyndaren  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för återstående tid av mandatperioden 
fram till den 31 december 2022 utse Lena Danås, Ringborg 4, 566 92 
Habo, till ersättare för överförmyndaren i Habo kommun.  
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Lars-Göran Wärnbring har avsagt sig uppdraget som ersättare för 
överförmyndaren i Habo kommun, varför en ny ersättare ska utses.   
Ärendet har behandlats av valberedningen som föreslår att Lena Danås 
utses till ersättare för överförmyndaren. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) föreslår Mari Larsson som ersättare.  
 
Morgan Malmborg (HD) anser att kommunen bör annonsera i Habo-Nytt 
efter en ersättare och yrkar att ärendet återremitteras till valberedningen.  
 
Beslutsgång 
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. 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels valberedningens förslag 
att välja Lena Danås som ersättare och dels Olle Moln Teikes förslag att 
välja Mari Larsson som ersättare.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt valberedningens förslag. 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Lena Danås 
HR-administratör 
Överförmyndarenheten i Jönköping 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-09-24  115 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 
Dnr KS19/142 

§ 85 Fyllnadsval ersättare i miljönämnden 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Berith Jerkler och beslutar 
att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2022 
till ny ersättare i miljönämnden utse  
 
Stefan Björk (L) Tunnbindargatan 24, 566 31 Habo.   

Ärendebeskrivning 
Berith Jerkler (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljönämnden, 
varför en ny ersättare ska väljas. 
 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Berith Jerkler 
Stefan Björk 
Miljönämnden 
HR-administratör  
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Dnr KS20/231 

§ 86 Motion om att ställa hårdare krav på regionen rörande 
kollektivtrafik för alla  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg och Lennart Karlsson (HD) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår  
- att de folkvalda kommunpolitikerna trycker på de i regionen ansvariga 

så att alla kommunens skattebetalare, nyinflyttade och besökande ges 
samma möjligheter oavsett var man bor enligt dagens tes ”allas lika 
värde” 

- att påverka länstrafiken att utöka turerna till kommunens ytterområden 
för att de utan körkort och/eller fordon ska kunna resa mer obehindrat 
och säkert 

- att synliggöra för regionens ansvariga att även de i ytterområdena är 
med och betalar för något som de inte får tillgång till vilket i ett 
rättvist samhälle skulle innebära skattelättnader eller skatteavdrag 

Se bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson (HD) kommenterar motionen och berättar hur 
busstrafiken fungerade förr i tiden.  
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
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Dnr KS20/224 

§ 87 Motion om att utreda att Habo upphör som kommun och
sammangår med annan eller andra kommuner 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Ulf Bertills (C) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att det 
förutsättningslöst utreds möjligheten att sammangå med en eller flera andra 
kommuner i grannskapet, samt utreda möjligheten att avskriva låneskulder 
vid ett eventuellt sammangående. Motionären påpekar att förutsättningslöst 
inte innebär att sammangå med Jönköpings kommun utan hellre då Hjo 
eller Tidaholm. Se bilaga 2.  

Kommunfullmäktiges behandling 
Ulf Bertills kommenterar motionen och säger att han har funderat på 
motionen ganska länge. Han är medveten om att det är svårt att svara på 
motionen och önskar istället en förstudie där man förutsättningslöst tittar 
på alla frågor som påverkar. 

Ulf Bertills har kontaktat sina partikollegor i Hjo och Tidaholm som lovat 
att förutsättningslöst titta på frågan om samgående. 

_____  

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS20/242 

§ 88 Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla

Beslut 
Medborgarförslaget översänds till fritids- och kulturnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att ett konstverk i form 
av en modell av en så kallad Krösarepa (bärplockare) placeras på lämplig 
plats någonstans i det nya området på Kärnekulla. Se bilaga 3. 

_____  

Beslutet skickas till:  
Fritids- och kulturnämnden 
Förslagsställaren  
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Bilaga 2 
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