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§ 12 Redovisning av granskningsrapporten 
Resursutnyttjande inom förskolan 
Diarienummer KS21/32 

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen i Habo kommun har gett Deloitte AB i uppdrag att 
granska resursutnyttjandet inom förskolan i Habo kommun. 
Revisionsfrågan är: Har barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig 
resursfördelning och kostnadseffektiv resursanvändning inom förskolan? 

Revisionens sammanfattande bedömning är att barn- och 
utbildningsnämnden till viss del har en ändamålsenlig resursfördelning och 
kostnadseffektiv resursanvändning inom förskolan. 

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att: 

• bedöma om kommunens högre kostnader för förskolan kan 
motiveras med en högre kvalitet. 

• tillse att alla förskolebarn får likvärdiga möjligheter (ha tillgång till 
en liknande andel behörig personal) för sitt lärande och utveckling. 

• utveckla resursfördelningsmodellen i syfte att uppnå en mer 
flexibel och likvärdig fördelning av resurser inom 
förskoleverksamhet. Skapa incitament för verksamheterna att 
arbeta med effektivisering. 

• se över möjligheten att inom ramen för maxtaxan anpassa 
avgiftssystemet så att avgifterna bättre återspeglar kommunens 
kostnader och ambitionsnivå avseende kvalitet i förskolan. 

• se över ambitioner och fastställ tydliga mål för förskolan samt 
förtydliga sambandet mellan verksamhetsmål och kostnadsnivå. 

• agera i linje med kommunfullmäktiges beslut om 
riktlinjer/principer avseende ekonomiuppföljning och styrning, 
framförallt vid avvikelser mot fastställda verksamhets- och 
ekonomiska mål. 

Barn- och utbildningsnämnden har svarat på granskningsrapporten i 
protokoll från 2020-12-15 (§ 100). 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunrevisionens ordförande Stellan Carlström (S) förklarar att 
revisionen tittar på hur kommunens kostnader i olika sammanhang 
förhåller sig till andra jämförbara kommuner, och att man funnit att 
kostnaderna för förskolan är högre i Habo kommun än på andra ställen. 
Mot denna bakgrund har de gett Deloitte i uppdrag att granska kostnaderna 
för förskolan i Habo kommun. Därefter går Jimmy Lindberg från Deloitte 
igenom rapporten. Jimmy Lindberg påpekar bland annat att högre 
kostnader kan vara motiverat, om man också kan visa på att man har en 
högre kvalitet. Dock har de inte tagit del av något underlag som styrker att 
kostnadsbilden kan kopplas till högre kvalitet och analys behöver därför 
göras av nämnden. 

  

_____  
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§ 13 Kapitaltillskott och justerade särskilda 
ägardirektiv och aktieägaravtal för June Avfall och 
Miljö AB 
Diarienummer KS21/21 

Beslut 
 Kommunfullmäktige beslutar att 

• utöka Habo kommuns aktiekapital i June Avfall och Miljö AB med 
6 500 aktier à 100 kronor motsvarande 650 000 kronor till totalt 
1 050 000 kronor. Kapitaltillskottet sker i form av nyemission. 
 

• fastställa förslag till särskilt ägardirektiv för June Avfall och Miljö 
AB, som sedan ska bekräftas av June Avfall och Miljö AB vid 
bolagsstämman. 
 

• godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Habo kommun, Mullsjö 
kommun och Jönköpings Rådhus AB gällande aktieägande i 
June Avfall och Miljö AB.  

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
June Avfall och Miljö AB (June Avfall) ägs till 91 % av Jönköpings 
Rådhus AB medan resterande andelar ägs av Habo kommun till 5 % och 
Mullsjö kommun till 4 %. I samband med att June Avfall och Miljö AB 
bildades under 2017 fastställdes aktiekapitalet till 8 miljoner kronor. Då 
June Avfall och Miljö AB under vissa år haft negativa resultat, som i sin 
tur medfört att det egna kapitalet förbrukats, har det visat sig att kapitalet i 
bolaget är för lågt. Detta har inneburit att fråga uppkommit om hur det 
egna kapitalet i June Avfall och Miljö AB kan stärkas. I samband med 
årsstämman 2020 i June Avfall och Miljö AB beslutades att ge Jönköpings 
Rådhus AB i uppdrag att se över nivån på det egna kapitalet i June Avfall 
och Miljö AB för att stärka soliditeten. För att uppnå en soliditet om ca 10 
% föreslår Jönköpings kommun en utökning av aktiekapitalet om totalt 13 
miljoner kronor som sker genom en nyemission vilket innebär att 130 000 
stycken nya aktier ges ut och som betalas med 100 kronor/aktie av 
respektive aktieägare uppgående till sin ägarandel. Beslut om nyemission 
tas av bolagsstämman i June Avfall och Miljö AB. För Habo kommun 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Sida 
6 

 

Justeras Expedierats 

 

innebär detta ett kapitaltillskott om 650 000 kronor och att antalet aktier 
utökas från 4 000 till 10 500. 

I samband med beslutet om kapitaltillskott i form av nyemission föreslås 
att vissa justeringar görs i aktieägaravtalet och i det särskilda 
ägardirektivet. 

I aktieägaravtalet föreslås ett par tillägg i punkt 11. Bolagets finansiering. 
Det ena tillägget avser om det framöver uppkommer behov av ytterligare 
finansiering ska ägarkommunerna tillskjuta eget kapital i form av 
ovillkorat aktieägartillskott. Det andra tillägget avser principen om 
gemensam taxa för avfallsverksamheten i respektive ägarkommun och vad 
som händer om någon av respektive ägares kommunfullmäktige väljer att 
inte anta av styrelsen föreslagen taxa. Om det innebär att någon av 
ägarkommunerna antar en lägre taxa än den som June Avfalls styrelse 
föreslagit ska detta regleras genom ekonomiska medel från berörd 
ägarkommun. Reglering sker då genom att berörd ägarkommun tillför 
medel till June Avfall motsvarande skillnaden mellan den taxa som June 
Avfalls styrelse föreslår och den som berörd kommunfullmäktige beslutat 
om. Detta för att vidhålla den princip som ägarkommunerna är överens om 
att tillämpa en gemensam taxa för avfallsverksamheten i respektive 
ägarkommun. 

Utöver ovanstående tillägg har vissa mindre förtydliganden gjorts vad 
gäller June Avfalls finansiering. 

I det särskilda ägardirektivet föreslås att punkt 3.3 Finansiella mål justeras 
så att samstämmighet finns mellan aktieägaravtalet och det särskilda 
ägardirektivet kring hur finansieringen av June Avfall ska ske. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Han 
menar att June Avfall har begärt mer pengar varje år sedan bolaget startade 
och att detta inte är acceptabelt. Han anser att bolaget måste drivas 
effektivare. 

Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Morgan Malmborg (HD) yrkar på återremiss med motiveringen att det 
behövs en revision för att utreda om bolaget bedrivs effektivt. 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ulf Bertills (C) stöttar Olle Moln Teikes förslag. 
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Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
först frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det 
ska återremitteras. Hon finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därmed återstår två förslag, dels kommunstyrelsens förslag och dels Olle 
Moln Teikes förslag om att avslå kommunstyrelsens förslag. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs. 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Olle Moln Teikes 
förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 3 nej-röster. Två ledamöter avstår 
från att rösta. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB 
Ekonomichef  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-02-25 

Sida 
8 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 14 Kostpolitiskt program, antagande 
Diarienummer KS20/192 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar revideringen av det kostpolitiska programmet 
med tillägget att kundnöjdheten inom vård och omsorg ska vara hög. 
Under 2021 ska socialnämnden genomföra en mätning av kundnöjdheten 
för att få fram ett utgångsvärde. 

Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har genom Habo kost sett över och uppdaterat det 
kostpolitiska programmet. Programmet ska fungera som ett styrande 
dokument i det dagliga arbetet och som stöd för att kvalitetssäkra 
måltidsverksamheten. Habo kommun har haft ett kostpolitiskt program 
sedan 2011 och senaste revideringen skedde 2015. 

Programmet har remitterats för yttrande till barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, fritids- och kulturnämnden, folkhälsorådet och rådet för 
pensionärer och personer med funktionsvariation. 

Socialnämnden har lämnat ett yttrande, vilket också folkhälsorådet ställer 
sig bakom. Socialnämnden anser att avsnittet gällande vård- och omsorg 
har fått för litet utrymme i det kostpolitiska programmet. Måltiderna är 
oftast den stund på dagen som skapar utrymme för gemenskap för de 
boende inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Det saknas en 
beskrivning av vikten av trivsam miljö och måltidernas utformning. Det 
konstateras endast att maten som serveras ska tillfredsställa smak och 
näringsbehov. 

Socialnämnden anser att det ska framgå i det kostpolitiska programmet att 
måltiderna inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg ska vara en 
stund på dagen som skapar känsla av livskvalitet och välbefinnande. 
Socialnämnden anser även att ett mål om nöjdhet ska kompletteras till 
programmet för vård- och omsorg. Nöjdheten bör vara hög. Kvalitet, 
variation och miljö bör ingå i kriterierna för nöjdhet (SN 2020-09-23 § 53, 
FHR 2020-09-30 § 21). 

Efter socialnämndens och folkhälsorådets synpunkter har tillägg gjorts om 
att det i brukares genomförandeplan ska beskrivas vilka insatser som görs 
vid måltidssituationen och att brukaren ska vara delaktig i framtagandet 
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och uppföljning av sin genomförandeplan, samt att Livsmedelsverkets 
“Bra måltider i äldreomsorgen” ska vara vägledande i allt som rör mat och 
måltider inom vård och omsorg. Dock är det så att de flesta av brukarna 
inom socialnämndens verksamhet äter sin mat i ordinärt boende, och den 
måltidsmiljön kan kommunen inte påverka. 

Vad gäller målet om nöjdhet som socialnämnden efterfrågar så är det ofta 
svårt att mäta brukarnas nöjdhet med enkäter eller liknande. Det är ofta låg 
svarsfrekvens och de som lämnar svar gör det sällan själva utan det är i 
stället anhöriga som svarar. Ett sätt att arbeta med nöjdhet är att ta emot 
synpunkter och arbeta med förbättringsarbete utifrån dessa. Ett tillägg har 
därför gjorts om att kostombudens uppgift är att vara en länk mellan 
brukare och kostenhet, vilket bland annat innebär att föra vidare brukarens 
synpunkter. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta revideringen av det 
kostpolitiska programmet med tillägget att kundnöjdheten inom vård och 
omsorg ska vara hög. Under 2021 ska socialnämnden genomföra en 
mätning av kundnöjdheten för att få fram ett utgångsvärde (KS 2021-02-10 
§ 16). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
säger att man genom det kostpolitiska programmet vill säkerställa att det är 
samma kvalité på maten och måltiderna oavsett utförare. 

Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att följande tillägg och ändringar görs i 
kostpolitiska programmet. 

Kommunens målsättning för måltidsverksamheten från 2021 är att 

• Inom skolan ska andelen nöjda elever öka med 5 % per år. 
• Matråd och kostombudsträffar ska ges möjlighet till att påverka 

måltiden och måltidsupplevelsen. 
• Ättiden skall vara minst 30 minuter. 
• Nattfastan inte blir längre än 10-11 timmar. 

Övrigt: 

• Att vilt serveras minst 2 gånger per termin i skolan och förskolan. 
• Att endast smör och oljor får användas och serveras till den dagliga 

kosten (specialkosten är undantaget). 
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• Att man serverar ett vegetariskt alternativ till alla barn i skolan 
dagligen. 

• Att de som beviljats matlåda erbjuds fler måltider per dag. 
• Målet med 30 % ekologiska livsmedel ska strykas och vegansk kost 

ska inte erbjudas i Habo kommun. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Morgan Malmborg (HD) yrkar att 

• andelen halvfabrikat ska minska 
• andelen ekologisk och närproducerad mat inte ska minska 
• enbart smör och oljor ska användas inom Habo kost 
• i Habo ska proteinrik mat som kött, fisk, ägg och bönor öka sin 

andel. 

Johanna Bergbom (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag, dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Olle Moln Teikes förslag och dels Morgan Malmborgs 
förslag. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Tekniska förvaltningen  
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§ 15 Svar på motion om totalförbud mot fyrverkerier 
Diarienummer KS20/57 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike och Mari Larsson från Sverigedemokraterna har lämnat in 
en motion i vilken de förslår att Habo kommun totalförbjuder alla former 
av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Tillstånd ska däremot kunna 
ges av polismyndigheten. 

Bakgrunden till motionen är att fullmäktige den 27 september 2018, som 
svar på ett medborgarförslag, tog beslut om att begränsa fyrverkerier och 
andra pyrotekniska varor till nyårsafton mellan kl. 21.00-02.00. Detta vill 
nu motionärerna begränsa ytterligare genom att totalförbud. Motiveringen 
är bland annat att för människor med demenssjukdomar och människor 
som flytt undan krigssituationer kan fyrverkerier skapa stor oro och mycket 
obehag. 

Med anledning av det bifallna medborgarförslaget fördes ändringarna in i 
de lokala ordningsföreskrifterna och den 29 november 2018 beslutade 
kommunfullmäktige att anta ändringen. Beslutet skickades till 
länsstyrelsen som är den instans som granskar att de lokala 
ordningsföreskrifterna inte strider mot lag eller annan författning. 

Länsstyrelsen gjorde dock bedömningen att kommunens beslut lägger ett 
onödigt tvång på allmänheten, och att det därmed också finns risk för att 
respekten för bestämmelsen undergrävs. Länsstyrelsen beslutade därför 
2019-02-01 att kommunens beslut skulle upphävas. 

Kommunen överklagade beslutet både till förvaltningsrätten och till 
kammarrätten som båda avslog kommunens överklagande. Kommunen 
överklagade då till högsta förvaltningsdomstolen, som inte meddelade 
prövningstillstånd. Kammarrättens dom står därmed fast.   

Eftersom motionärernas förslag om ett totalförbud lägger ett än större 
tvång på allmänheten än det beslut som redan har prövats 
föreslår kommunstyrelsen att motionen avslås (KS 2021-02-10 § 23). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom (SD) tackar för behandlingen av motionen. 
_____  
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§ 16 Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall 
och Miljö AB 
Diarienummer KS21/47 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse kommunfullmäktiges ordförande, 
Lisbet Bärenholdt, till kommunens ombud vid bolagsstämman. Till 
ombudets ersättare utses kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent 
Bjärkhed. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har att utse ett ombud till bolagsstämma för June Avfall och 
Miljö AB. 

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB  
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§ 17 Val av ordförande och två ledamöter till 
bolagsstyrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft 
AB och Habo Bostäder AB 
Diarienummer KS20/236 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse 

Mats Wärnbring, Swedenborgsgatan 71, 554 48 Jönköping 
till ordförande i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 
2022, samt att utse 

Mathias Bransmo, Notdragaregatan 3, 566 35 Habo och 
Maria Carlén, Rödån Lyckan 2, 566 93 Brandstorp 

till ledamöter i ovan nämnda styrelser fram till ordinarie bolagsstämma år 
2023. 

Ärendebeskrivning 
Nuvarande styrelse för Habo kommuns bolag är Mats Wärnbring 
(ordförande), Ulf Karlsson (vice ordförande), Catrin Jalkander, Mattias 
Bransmo och Lisette Ohlsson. Mats Wärnbring, Mattias Bransmo och 
Lizette Ohlsson är valda fram till ordinarie bolagsstämma 2021 medan Ulf 
Karlsson och Catrin Jalkander är valda fram till bolagsstämman 2022. 
Ordförande väljs på ett år medan övriga ledamöter väljs på två år. 

Valberedningens ordförande har vidtalat Mats Wärnbring och Mathias 
Bransmo som ställer upp för omval, samt Maria Carlén som ställer upp för 
nyval. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Energi AB 
De valda  
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§ 18 Fyllnadsval kommunstyrelsen 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för återstående tid av mandatperioden 
fram till den 31 december 2022 till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Jon 
Harald Jonsson, Bergstigen 35, 566 34 Habo. 

Ärendebeskrivning 
Maria Alfredsson (KD) som tidigare varit ersättare i kommunstyrelsen har 
nu valts in som ledamot, varför en ny ersättare behöver utses. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Jon Harald Jonsson 
Kommunstyrelsen 
HR-administratör  
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§ 19 Fyllnadsval barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för återstående del av mandatperioden 
fram till den 31 december 2022 till ny ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden utse Zeljka Axelsson, Bockstigen 21, 566 36 Habo. 

Ärendebeskrivning 
Marie Lindholm (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden varför en ny ersättare ska väljas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Zeljka Axelsson 
HR-administratör  
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§ 20 Motion om att stoppa besparingarna inom 
kostenheten 
Diarienummer KS21/40 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag om att 

• alla besparingar inom kostenheten stoppas 
• det sparas in på välbetalda politikertjänster samt överflödiga 

tjänstemän 
• en konsekvensanalys görs angående vilka konsekvenser det får vid 

genomförande av planerade besparingar. 

Se bilaga 2. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 
 

Omröstning avseende paragraf nummer     
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson  

 
S 

 
X 

 
 

   
 

 
 

Susanne Wahlström   M X      
Hans Jarstig   KD X      
Olle Moln-Teike SD  X     
Ewa Wettebring S X      
Niklas Fungbrandt M - -     
Anna Miller C - -     
Anders Almfors L X      
Nicklas Gustavsson   S X      
Karin Hultberg KD - -     
Fredrik Wärnbring M X      
Joakim Lindblom SD  X     
Jeanette Nyberg S   X      
Maria Alfredsson KD - -     
Ulf Bertills   C  X     
Thomas Gustafsson   S - -     
Anders Rickman L - -     
Ingvar Briland  M - -     
Anders Thelin    V X      
Mari Larsson   SD - -     
Morgan Malmborg HD avstår     
Eva Damberg S - -     
Ann-Charlotte Kaljo   M X      
Jon Harald Jonsson KD avstår     
Kent Bjärkhed S X      
Henrik Esbjörnsson   M - -     
Helena Persson C X      
Margareta Fick   MP - -     
Conny Eriksson SD - -     
Eva-Lis Svensson   S - -     
Jan Lenhammar   KD X      
Maria Alsén   L X      
Johanna Bergbom   M X      
Mats Lindén S - -     
Lisbeth Bärenholdt M X      
                                                   Summa:                                     16 3     
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