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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Torsdagen den 26 augusti 2021 klockan 18.00–18.30 

Beslutande Gunnar Pettersson (S)  
Susanne Wahlström (M)  
Hans Jarstig (KD)  
Olle Moln Teike (SD)  
Ewa Wettebring (S)  
Niklas Fungbrandt (M)  
Anders Almfors (L)  
Nicklas Gustavsson (S)  
Fredrik Wärnbring (M)  
Joakim Lindblom (SD)  
Jeanette Nyberg (S) 
Karin Hultberg (KD)  
Ulf Bertills (C)  
Berit Torstensson (S) ersätter Thomas Gustafsson 
Anders Rickman (L) 
Ingvar Briland (M) 
Anders Thelin (V)  
Mari Larsson (SD)  
Morgan Malmborg (HD)  
Eva Damberg (S)  
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Jon Harald Jonsson (KD)  
Kent Bjärkhed (S)  
Henrik Esbjörnsson (M)  
Helena Persson (C)  
Margareta Fick (MP)  
Lenny Ödegården (S) 
Jan Lenhammar (KD)  
Stefan Björk (L) ersätter Liselotte Heinonen 
Henrik Gillek (M) ersätter Johanna Bergbom 
Jarl Karlsson (S) ersätter Mats Lindén 
Lisbet Bärenholdt (M), ordförande 

Övriga närvarande Frida Wahlund, kansli- och kommunikationschef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Jerker Johansson, kommunrevisionen 

Paragrafer 53–58 

Utses att justera Anders Almfors och Anders Thelin 
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§ 53 Hälsocenter i Habo kommun 
Diarienummer KS21/170 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att utse fritids- och kulturnämnden till ansvarig nämnd för ett hälsocenter, 

att uppdra till fritids- och kulturnämnden att teckna en överenskommelse 
med Region Jönköpings län samt 

att uppdra till fritids- och kulturnämnden att fastställa dimensionering och 
inriktning av verksamheten samt att i budget 2022-2024 äska erforderliga 
medel. 

Ärendebeskrivning 
Hälsocenter är en samverkansmodell som drivs lokalt genom samarbete 
mellan kommuner, vårdcentraler och ideell sektor. Syftet med ett 
hälsocenter är att genom ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt ge 
stöd till att förbättra invånarens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
hälsa. Ett hälsocenter ska erbjuda kostnadsfria aktiviteter genom 
verksamhet som leds av hälsocoach. Målgruppen för Hälsocenter i Habo är 
primärt invånare med risk för stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Medlen fördelas utifrån den fördelningsmodell som är gällande för 
samverkan mellan länets kommuner och Region Jönköpings län. 
Kommunen fakturerar Region Jönköpings län årsbelopp, som är baserat på 
beräknade coachtimmar per kommun. Regionen bidrar med 180 000 
kronor/år till kommunen för en hälsocoach 12 timmar i veckan vilket 
motsvarar en tjänstgöringsgrad på 30 %. Beloppet räknas upp med Region 
Jönköpings läns index mellan åren. 

Folkhälsorådet ställde sig bakom inriktningen för ett hälsocenter vid sitt 
sammanträde 2021-05-26 och anser att en etablering av ett hälsocenter är 
mycket viktigt samt att coachning och nära stöd är betydelsefullt för att 
lyckas skapa nya eller upprätthålla bra levnadsvanor. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 54 Samverkansavtal överförmyndarverksamhet 
Diarienummer KS21/175 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal mellan 
Jönköpings kommun, Habo kommun och Mullsjö kommun. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har sedan år 2015 ett samverkansavtal med Jönköpings 
kommun och Mullsjö kommun avseende utförande av lagstadgad 
överförmyndarverksamhet. 

Varje kommun är ytterst ansvarig för sin verksamhet och ansvarar för de 
beslut som fattas. Jönköpings kommuns överförmyndarenhet ska utföra de 
uppgifter som är överförmyndarens ansvar i respektive 
samverkanskommun och som kan delegeras av överförmyndaren till 
tjänsteperson. 

Rekrytering av gode män och förvaltare ingår inte i samarbetet utan för 
detta svarar respektive samverkanskommun. 

Avtalet ska utvärderas årligen i samband med det samråd om 
nästkommande budget som ska ske senast den 1 juni varje år. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
samverkansavtal mellan Jönköpings kommun, Habo kommun och Mullsjö 
kommun (KS 2021-08-11 § 93). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Det nya 
samverkansavtalet innehåller främst redaktionella ändringar men en 
förändring som kan vara betydande gäller avtalets omfattning. I avtalet 
ingår numera överförmyndarens verksamhet enligt Lag om god man för 
ensamkommande barn vilket Gunnar Pettersson anser är positivt. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Jönköpings kommun 
Mullsjö kommun  
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§ 55 Förslag till budget för kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 2022 
Diarienummer KS21/153 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget år 2022 för Mediacenter 
i Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av 
länets alla kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt 
länets kommuner inom områdena Film och Media, AV-utrustning och 
elektronik samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik 
(information, kommunikation, teknik). 

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2022. 
Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Mediacenter Jönköpings län  
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§ 56 Sammanträdesplan 2022 
Diarienummer KS21/182 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplanen avseende 2022. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt 
nedanstående: 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott                 Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige 

(ti 14 dec 2021) on 12 jan to 27 jan 
ti 25 jan on 9 feb to 24 feb 
ti 1 mars on 16 mars to 31 mars 
ti 29 mars on 13 apr  to 28 apr 
ti 17 maj on 1 juni to 16 juni 

ti 14 juni on 10 aug to 25 aug 
ti 30 aug  on 14 sep to 29 sep 
ti 27 sep on 12 okt to 20 okt, to 27 okt  
ti 25 okt on 9 nov to 24 nov 
ti 15 nov on 30 nov to 15 dec 
ti 13 dec 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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§ 57 Svar på motion om trygghetsboende nära centrum 
Diarienummer KS21/4 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
ett seniorboende/trygghetsboende äntligen ser ut att bli verklighet, och att 
det är viktigt att de seniorer som är tänkta att bo där får vara med och 
bestämma plats. Han yrkar därför 

• att seniorerna får vara med i processen om var detta boende ska placeras 

• att fullmäktige upphäver kommunstyrelsens beslut om att tillskapa ett 
seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen, och 

• att konsekvensanalys sker i samarbete med berörda parter. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 att uppmana Habo 
Bostäder att tillskapa ett seniorboende i kvarteret Liljekonvaljen. Den 25 
mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att uppdra till socialnämnden att 
utreda vilka aktiviteter som ska finnas i boendets gemensamhetslokal och 
hur dessa ska organiseras. Pensionärsorganisationer och övriga intressenter 
bör bjudas in att aktivt delta i utredningen. 

Något annat boende än det på Liljekonvaljen är för tillfället inte planerat 
och därför finns det heller inte någon process att delta i just nu för den 
tänkta målgruppen. Vad gäller boendet i Liljekonvaljen har den styrande 
majoriteten meddelat att man anser att det är ett bra beslut som man inte 
har för avsikt att upphäva. 

Om och när det blir dags att bygga ett trygghetsboende/seniorboende är ett 
naturligt steg i den processen att samråd sker med berörda parter. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
(KS 2021-08-11 § 97). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Morgon Malmborg (HD) säger att seniorboende och trygghetsboende har 
varit efterfrågat i Habo kommun under många år. Han vill att Habo 
kommun lyssnar in var seniorerna vill bo och yrkar bifall till motionens 
samtliga tre att-satser.  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2021-08-26 

Sida 
8 

 

Justeras Expedierats 

 

Susanne Wahlström (M) håller med om att många seniorer vill bo i 
absoluta centrum men dock inte alla. Liljekonvaljen tillskapar möjligheter 
för den som vill, det är ingen som måste bo där. Att kommunen väljer att 
tillskapa ett boende på ett ställe betyder inte det att det stannar där. Alla i 
majoriteten är positiva till fortsatt centrumnära bostadsutveckling. Susanne 
Wahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Seniorboende är inte samma sak som ett trygghetsboende men detta är ett 
steg i rätt riktning. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L)  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. Socialdemokraterna hade en annan syn på frågan tidigare, men 
det vore felaktigt att riva upp beslutet nu när bygget redan är påbörjat. 

Jarl Karlsson (S) anser att det är bra att seniorboendet byggs och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
att avslå motionen, och dels Morgan Malmborgs förslag att bifalla 
motionen. 

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 Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 1 nej-röst. 3 ledamöter är 
frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Se bilaga nr 1. 

_____  
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§ 58 Motion om skrivelse till regeringen angående 
Vättern som dricksvattentäkt 
Diarienummer KS21/220 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelse. 

Ärendebeskrivning 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion om skrivelse till regeringen 
angående Vättern som dricksvattentäkt och föreslår att kommunstyrelsen 
med hjälp av kommunens miljöstrateg skriver ett brev till regeringen där 
Habo kommun föreslår att hela Vättern utpekas som ett riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen. Se bilaga 2. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Thelin kommenterar motionen och menar att det är ingen 
kommunal angelägenhet att värna om Vätterns vatten även om Habo 
kommun kan samarbeta med andra kommuner. De flesta kommuner ser till 
sitt eget bästa och därför kommer man inte nå hela vägen fram. Därför 
är det viktigt att regeringen tillsammans med kommunerna får komma 
överens om hur Vätterns dricksvatten ska värnas för framtiden. Anders 
Thelin anser att Habo kommun kan kliva fram som ett ledande föredöme i 
miljökampen, liksom Motala kommun gjort. 

_____ 
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    Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nummer   57   
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 X      
Anna Miller C - -     
Anders Almfors L X      
Nicklas Gustavsson   S X      
Karin Hultberg KD X      
Fredrik Wärnbring  M X      
Joakim Lindblom SD X      
Jeanette Nyberg S X      
Maria Alfredsson KD - -     
Ulf Bertills   C X      
Thomas Gustafsson Berit Torstensson S X      
Anders Rickman L X      
Ingvar Briland   M X      
Anders Thelin V X      
Mari Larsson   SD X      
Morgan Malmborg HD  X     
Eva Damberg S X      
Ann-Charlotte Kaljo   M X      
Jon Harald Jonsson KD X      
Kent Bjärkhed S X      
Henrik Esbjörnsson M X      
Helena Persson C X      
Margareta Fick   MP X      
Conny Eriksson   SD - -     
Lenny Ödegården   S X      
Jan Lenhammar KD X      
Liselotte Heinonen Stefan Björk L X      
Johanna Bergbom Henrik Gillek M X      
Mats Lindén  Jarl Karlsson S X      
Lisbet Bärenholdt M X      
                                                   Summa:                                    31 1     
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   Bilaga 2 
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