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Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
Torsdagen den 27 oktober 2022 klockan 18.00-19.05 
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§ 74 Val av ordföranden samt 1:e och 2:e vice 
ordförande i kommunfullmäktige 
Diarienummer KS22/336 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lisbet Bärenholdt till 
kommunfullmäktiges ordförande under tiden 2022-10-27-2026-10-14,  

att utse Jeanette Nyberg till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 
under samma period, och 

att utse Jan Lenhammar till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 
under samma period. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ålderspresident Anders Rickman konstaterar att valberedningen föreslår 
att Lisbet Bärenholdt (M) ska väljas till kommunfullmäktiges ordförande, 
och frågar kommunfullmäktige om de vill besluta enligt valberedningens 
förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Lisbet 
Bärenholdt till kommunfullmäktiges ordförande.  

Ålderspresidenten konstaterar att valberedningen föreslår att Jeanette 
Nyberg (S) ska väljas till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande, och 
frågar kommunfullmäktige om de vill besluta enligt valberedningens 
förslag. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Jeanette 
Nyberg till kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande.  

Ålderspresidenten konstaterar därefter att valberedningen föreslår att Jan 
Lenhammar (KD) ska väljs till kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.  

Olle Moln Teike (SD) föreslår istället Mari Larsson (SD) som 
kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande.  

Morgan Malmborg (HD) yrkar bifall till Olle Moln Teikes förslag.  

Ålderspresidenten finner att det finns två förslag, dels valberedningens 
förslag om att välja Jan Lenhammar, och dels Olle Moln Teikes förslag om 
att välja Mari Larsson. Ålderspresidenten ställer proposition på de båda 
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Jan 
Lenhammar till 2:e vice ordförande.  

Omröstning begärs. Eftersom det är fråga om personval blir omröstningen 
sluten.  
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Ålderspresidenten upplyser om hur röstningen går till. Därefter ajourneras 
fullmäktige i fem minuter. De röstande avger i tur och ordning sina 
valsedlar i en urna. 

Beslutsgång 
Ålderspresidenten finner att det finns två förslag, dels valberedningens 
förslag om att välja Jan Lenhammar, och dels Olle Moln Teikes förslag om 
att välja Mari Larsson. Ålderspresidenten ställer proposition på de båda 
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar att välja Jan 
Lenhammar till 2:e vice ordförande.  

Omröstning begärs. Eftersom det är fråga om personval blir omröstningen 
sluten.  

Ålderspresidenten upplyser om hur röstningen går till. Därefter ajourneras 
fullmäktige i fem minuter. De röstande avger i tur och ordning sina 
valsedlar i en urna. 

Omröstningsresultat 
Antalet avgivna röster är 35. Samtliga valsedlar är giltiga. Jan Lenhammar 
får 28 röster och Mari Larsson får 7 röster. Därmed har fullmäktige 
beslutat att utse Jan Lenhammar till 2:e vice ordförande. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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§ 75 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2022 - 
delårsrapport 
Diarienummer KS22/51 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen för tertial 
2 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Johan Bokinge, ekonomichef, redogör för delårsrapporten. Resultatet för 
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022 är 86 miljoner kronor, 
vilket är 4 miljoner lägre än resultatet för motsvarande period 2021. I 
delårsresultatet för 2022 är vinster från tomtförsäljning inkluderade med 
3,4 miljoner kronor. I resultatet för motsvarande period 2021 var 
reavinsterna 2,4 miljoner kronor. Intäkter i form av skatter och generella 
bidrag har ökat med 48 miljoner kronor (9 %) till 582 miljoner kronor. 

Verksamhetens nettokostnader har under perioden ökat med 11,1 %. 
Personalkostnaderna, inklusive pensioner, som utgör en stor del av 
verksamhetens kostnader har ökat med 3,3 %. 

Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 59 miljoner kronor som till 
huvudsak förklaras av intäktsprognosen för skatter och generella 
statsbidrag. 

För hela koncernen inklusive bolagen är delårsresultatet cirka 97 miljoner 
kronor före skatt. Utfallet för bolagen är 10,9 miljoner före skatt per den 31 
augusti, och prognosen för helåret pekar på ett resultat på 11 miljoner 
kronor. Totalt för hela koncernen visar prognosen på ett överskott på 72 
miljoner kronor för år 2022. Resultaten för koncernen är ungefärliga 
eftersom fullständiga koncernelimineringar inte har gjorts. 

Kommunfullmäktiges samtliga finansiella mål om god ekonomisk 
hushållning beräknas uppnås år 2022. Målen har också uppnåtts för 
perioden 1 januari till och med 31 augusti 2022. 

Kommunfullmäktige har antagit tre fokusområden för samhällsutveckling: 
ett starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet och psykisk hälsa. 
Samtliga tre områden bedöms utvecklas i enlighet med 
kommunfullmäktiges beslut. 

Kommunfullmäktige har också antagit tre fokusområden för 
verksamhetsutveckling: enkel och tillgänglig service, mod och innovation 
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för effektiv resurshantering och attraktiv arbetsgivare. Målen för dessa 
områden bedöms vara delvis uppfyllda. Det pågår arbete inom samtliga 
förvaltningar och områden för att i än högre utsträckning nå målen. 

I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras utfall i förhållande till 
policy för ränte- och finansieringsrisker tertialvis. Det fanns per den 31 
augusti 2022 två avvikelser i förhållande till finanspolicyn. Ränteförfallen 
mellan 0-1 år får vara max 60 %. Vid rapporteringsperiodens utgång var 
måttet 71 %. Avvikelsen förklaras av ett stort lån som förfaller nära 
rapporteringsperiodens utgång. Lånens genomsnittliga återstående löptid 
ska vara 2,5 år. Per den 31 augusti var den genomsnittliga löptiden 1,9 år.  

Efter ekonomichefens redogörelse får revisionens ordförande Stellan 
Carlström (S) ordet. Stellan Carlström meddelar att revisionen har granskat 
delårsrapporten och att de bedömer att resultatet är förenligt med 
fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning.  

Kommunfullmäktiges behandling 
Kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström (M) tackar nämnderna 
som arbetat hårt för att budgeten ska kunna hållas trots tuffare ekonomiska 
tider. Hon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att godkänna 
uppföljningen.  

_____  
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§ 76 Avgift för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter 
Diarienummer KS22/268 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till avgifter för tillsyn enligt 
lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och 
avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023. 

Beskrivning av ärendet 
Från och med 1 augusti 2022 regleras tobaksfria nikotinprodukter genom 
lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innehåller 
bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och 
marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter. Syftet med lagen är att 
begränsa de hälsorisker som är förenade med bruk av tobaksfria 
nikotinprodukter. 

Kommunen har tillsammans med Polisen ansvar för tillsyn enligt lag om 
tobaksfria nikotinprodukter. Kommunen får ta ut avgift för tillsyn av 
handlare som anmält försäljning av tobaksfria nikotinprodukter. 
Förvaltningen föreslår att tillsynsavgiften bestäms till 400 kronor per år 
och att avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet 
och avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till 
avgifter för tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter. Avgifterna 
räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och avrundas till 
närmsta hundratal kronor. Avgifterna börjar gälla den 1 januari 2023 (SN 
2022-09-01 § 48). 

_____ 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden  
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§ 77 Svar på motion om fri tid i hemtjänsten 
Diarienummer KS22/94 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Beskrivning av ärendet 
Den 25 augusti 2021 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten. 

Nicklas Gustavsson (S), Anders Thelin (V) och Margareta Fick (MP) har 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att Habo 
kommun inför en modell inom hemtjänsten som Västerviks kommun har 
infört, ”Fri tid”. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som den 8 juni 2022 beslutade 
att återremittera ärendet ”Motion om fri tid i hemtjänsten” till 
nästkommande sammanträde. Socialnämnden gav då även förvaltningen i 
uppdrag att bjuda in en representant från Västerviks kommun för att 
informera om modellen ”Fri tid”. 

Socialnämnden beslutar att motionen ska ingå i utredningen om 
möjligheten att tillämpa rambeslut inom hemtjänsten och föreslår 
kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad. (SN 2022-
09-01 § 43). 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad (KS 2022-10-12 § 103).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Nicklas Gustavsson tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  

Även Hans Jarstig (KD), Morgan Malmborg (HD) och Olle Moln Teike 
(SD) yrkar bifall till motionen.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden  
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§ 78 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS22/97 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
medborgarförslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande fyra medborgarförslag som inte är avgjorda:   

1. Medborgarförslag om att förse spångarna i naturskyddsområdet 
mellan Spinnet och Kråkeryd med nät 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 
 

2. Medborgarförslag om utegym på Furusjö badplats 
Inkom 2022-06-16 
Översänd till fritids- och kulturnämnden för beslut. 
 

3. Medborgarförslag om att tillhandahålla vatten för allmänheten 
bakom Alléskolan. 
Inkom 2022-08-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 
 

4. Medborgarförslag om skolskjuts på landsbygden 
Inkom 2022-09-29 
Översänd till barn- och utbildningsnämnden för beslut. 

_____  
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§ 79 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS22/97 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
motionerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande sju motioner som inte är avgjorda: 

1. Motion om lokal busslinje ”Mjuka linjen” (HD) 
Inkom 2022-01-27 

2. Motion om införande av 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 
inom socialförvaltningen (V) 
Inkom 2022-06-16 
Remitterad till socialnämnden 

3. Motion om att sänka skatten i Habo kommun (HD) 
Inkom 2022-06-16 

4. Motion om förebyggande arbete mot psykisk ohälsa bland barn och 
ungdomar (SD) 
Inkom 2022-08-25 

5. Motion om övergångsställen (SD) 
Inkom 2022-08-25 

6. Motion om aktivitetsmöjligheter i Fagerhus (HD) 
Inkom 2022-09-29 

7. Motion om skärmtak utanför vårdcentrum (MP) 
Inkom 2022-09-29 

_____  
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§ 80 Rapportering av ej verkställda beslut 
Diarienummer KS22/164 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Socialnämnden har för andra kvartalet 2022 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om sex gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen samt två beslut enligt 9 § lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) som ej verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum. 

_____  
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§ 81 Avsägelse och fyllnadsval revisionen 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Johakim Knutsson och 
Thomas Werthén. Till nya ledamöter för resten av mandatperioden fram 
till och med 2022-12-31 utses Peter Olofsson, Soluppgången 2, 566 35 
Habo och Rolf Artursson, Hallebovägen 12, 566 91 Habo.  

Gunnar Pettersson, Susanne Wahlström, Olle Moln Teike, Hans Jarstig, 
Jeanette Nyberg, Henrik Esbjörnsson, Helena Persson, Nicklas 
Gustavsson, Johanna Bergbom, Mari Larsson, Karin Hultberg, Anders 
Rickman, Eva Vettebring, Sofia Johansson, Joakim Lindblom, Maria 
Alfredsson, Lena Danås, Eva Damberg, Staffan Svanberg, Fredrik 
Wärnbring, Jan Lenhammar och Henrik Gillek deltar ej i beslutet på grund 
av jäv.  

Beskrivning av ärendet 
Johakim Knutsson (SD) och Thomas Werthén (M) har avsagt sig 
uppdraget som ledamöter i revisionen varför nya ledamöter ska väljas. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) föreslår att Rolf Artursson väljs till ny ledamot i 
revisionen för Sverigedemokraterna. 

Anderas Skiöld (M) föreslår att Peter Olofsson väljs till ny ledamot i 
revisionen för Moderaterna. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Johakim Knutsson 
Thomas Werthén 
Stellan Carlström 
HR-administratör  
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§ 82 Avsägelse och fyllnadsval valberedningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Davidsson och 
beslutar att fram till och med 2026-10-14 till ny ersättare i valberedningen 
utse Gunnar Adolfsson, Kvill Brohagen 1, 566 91 Habo.  

Beskrivning av ärendet 
Lars Davidsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i valberedningen, 
varför ny ersättare ska utses.  

Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) föreslår att Gunnar Adolfsson väljs till ny ersättare i 
valberedningen.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Lars Davidsson 
Gunnar Adolfsson 
HR-administratör  
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§ 83 Val av ordförande i valberedningen 

Beslut 
Till ledamot och ordförande för valberedningen fram till och med 2026-10-
14 utses Thomas Werthén, Hjo vägen 1, 566 31 Habo.  

Beskrivning av ärendet 
Thomas Werthén (M) valdes till ordförande och ledamot i valberedningen 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2022. Detta val 
stred mot kommunallagen då Thomas Werthén också är ledamot i 
revisionen, och den som är ledamot i revisionen kan inte väljas in i nämnd 
eller beredning.  

Nu har emellertid Thomas Werthén avsagt sig uppdraget som ledamot i 
valberedningen och kan därmed utses till ordförande och ledamot i 
valberedningen.  

Kommunfullmäktiges behandling 
Fredrik Wärnbring (M) förslår att Thomas Werthén utses till ordförande i 
valberedningen.  

_____ 
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