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§ 84 Taxa för miljönämndens offentliga kontroll samt 
ändrad timavgift för livsmedelskontroller 
Diarienummer KS22/289 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar miljönämndens förslag till taxor för nämndens 
verksamhet. 

Nuvarande timavgifter för miljöbalkstillsynen föreslås oförändrad (1064 
kronor) medan timavgift för livsmedelskontroller sänks till 1200 kronor 
från dagens 1309 kronor. 

Taxorna ska träda i kraft 2023-01-01 och ersätta tidigare taxor. Den nya 
taxan tillämpas på ärenden som inkommit efter detta datum. 

Beskrivning av ärendet 
Befintlig taxa för miljönämndens offentliga kontroll beslutades av 
kommunfullmäktige 2019-12-19. Den omfattar livsmedels- och 
foderlagstiftningen, miljöbalken, strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt uppdragsverksamhet i kommunerna. 

Flera förändringar har skett i lagrum och även i upplägg av taxedokument, 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillhandahåller mallar. Befintlig 
taxa har funnits i ett antal år utan större omarbetning men det finns nu ett 
behov av en större översyn och revidering.  

Det har samtidigt funnits en ambition inom länets ”Miljösamverkan” att 
enas om en gemensam miljöbalkstaxa för kommunerna i länet. En 
arbetsgrupp har haft i uppdrag att undersöka nuläge, behov av 
förändringar, verka för en mer behovsstyrd taxa och lägga fram förslag till 
ny gemensam miljöbalkstaxa för länet. Arbetet inkluderade även en 
översyn av behovsutredningen. Beslut fattades om en ny gemensam 
miljöbalkstaxa för länet den 2 juni 2022 i miljösamverkans styrgrupp. För 
att nå samsyn har vissa kompromisser fått göras och det finns även några 
områden där lokala variationer kommer att förekomma mellan 
kommunerna exempelvis inom området små avlopp. Vidare har det skett 
förändringar i livsmedelslagstiftningen, bland annat för att anpassa den till 
EU:s nya kontrollförordning, exempelvis införs efterdebitering. 

SKR har lanserat en ny modell för beräkning av timtaxa för 
livsmedelskontroll. 
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Taxedokumentet omfattar i sin helhet fem olika bilagor och bibehåller 
samma övergripande struktur som tidigare taxedokument. 

Förändringarna kommer att innebära att efterdebitering införs i sin helhet 
för livsmedelskontroll samt de delar av hälsoskyddstillsynen där 
kommunen haft årlig avgift. Inom livsmedelskontrollen utökas ansvaret för 
kontroll av verksamheter som bedriver tillverkning, förädling och 
distribution av kontaktmaterial liksom möjlighet att debitera utförd 
kontroll. 

För livsmedelskontrollen sänks timtaxan till 1200 kronor från dagens 1309 
kronor baserat på den nya beräkningsmodell för livsmedelstaxa som SKR 
tillhandahåller. 

För fordonsverkstäder med verksamhetskod 50.30, större än 200 m2, införs 
årlig avgift mot dagens timavgift. För de mindre fordonsverkstäderna 
kvarstår timavgift vilket är en lokal anpassning till den gemensamma 
taxan. 

Fordonstvättar med verksamhetskod 50.10 har justerats ned tidsmässigt till 
en rimligare tillsynsnivå utifrån behov. 

För området små avlopp förekommer lokala variationer mellan 
kommunerna. I den nya taxan ligger Habo kommun huvudsakligen kvar 
med samma nivåer som i befintlig taxa. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Miljönämnden  
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§ 85 Svar på motion om att sänka skatten 
Diarienummer KS22/186 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun mellan åren 2000-2017 har höjt skatten mest i hela Sverige 
med 2,66 kronor. Morgan Malmborg yrkar därför 

• att det görs en konsekvensanalys vad som är orsakerna till att 
skatten har ökat 

• att kommunen jobbar på att sänka skatten, och 
• att kommunen jobbar för att sänka skatten med 1,60 kronor till 

riksgenomsnittet. 

Kommunledningsförvaltningen konstaterar i skrivelse daterad 2022-10-13 
att statistik kan tolkas och användas på många olika sätt och resultatet av 
jämförelser över tid styrs till stor del av tidsperioden som väljs för 
jämförelsen. För den tidsperiod som har valts i motionen har Habo 
kommuns skattesats ökat med 2,66 kronor motsvarande tretton procent. 
Under samma period ökade den genomsnittliga skattesatsen för Jönköpings 
läns kommuner med fem procent medan den genomsnittliga ökningen i 
riket var 0,5 procent. En vanlig tidsperiod för jämförelser är tio år. Om vi 
jämför skattesatsens utveckling de senaste tio åren för Habo kommun, 
länets kommuner och riket får vi en helt annan bild än den som motionären 
refererar till. Habos skattesats har sänkts med 1,1 procent medan den 
genomsnittliga skattesatsen i länet har höjts med 1,0 procent. Den 
genomsnittliga skattesatsen för rikets kommuner har höjts med 0,2 procent. 
De senaste tio åren har alltså Habo kommun sänkt skatten medan övriga 
kommuner i genomsnitt har höjt skatten. 

Skattesatsernas utveckling för Habo kommun samt genomsnittet för länets 
kommuner och rikets kommuner under perioden 2000 till 2022 visar att 
Habo kommun hade jämfört med övriga kommuner en väsentligt lägre 
skattesats år 2000. Skattesatsen var 1,34 kronor lägre än genomsnittet i 
länet och 1,06 kronor lägre än genomsnittet i riket. Detta förhållande är 
naturligtvis av grundläggande betydelse när en jämförelse av utvecklingen 
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görs för tidsperioden. År 2000 var också Habo kommun en annan kommun 
än vad den är idag. Kommunen växte inte utan hade en stabil befolkning 
som varierade med fem personer mellan 1998 och år 2000 då den uppgick 
till 9590 invånare och årets investeringar uppgick till 18 miljoner kronor. 
Resultatnivån var också relativt låg där nettokostnadernas andel av 
skatteintäkter och statsbidrag uppgick till 99 procent och året innan 1999 
uppgick den till 103,5 procent. Självfinansieringsgraden år 2000 uppgick 
till 59 procent. 

Det krävs ett mycket omfattande arbete, om det ens är möjligt, att klargöra 
varför skattesatserna har utvecklats olika för de tre jämförelseenheterna.   

Under den senaste tioårsperioden har Habo kommuns nettoskuld varit 
oförändrad samtidigt som investeringsutgifterna har överstigit 700 miljoner 
kronor. De närmaste åren har kommunen mycket stora investeringsbehov 
inom framförallt skola och barnomsorg men även andra verksamheter har 
stora behov. Detta försvårar möjligheten att minska skattesatsen. 

Slutligen är det viktigt att konstatera att det inte finns något eget värde i att 
ha en hög skattesats, tvärtom bör strävan vara att ha en så låg skattesats 
som möjligt med hänsyn till god ekonomisk hushållning. Effektiviseringar 
måste vara en del av all kommunal verksamhet om Habo kommun ska 
klara de stora utmaningar ekonomiska utmaningar vi står inför de närmaste 
åren. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KS 22-
11-09 § 110).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg yrkar att motionen ska bifallas.  

Anders Rickman (L) säger att hade vi inte haft den skattesats vi har så hade 
överlämnat stora skulder till kommande generationer. Idag vore det 
oansvarigt att sänka skatten med tanke på de utmaningar kommunen står 
inför, men när det ges utrymme vill han gärna sänka skatten. Anders 
Rickman yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Susanne Wahlström (M) säger att Habo kommun har en ekonomi i balans, 
trots att kommunerna har det sämsta ekonomiska läget på 30 år och trots 
vår kommun står inför de största investeringarna någonsin. Att sänka 
skatten idag skulle innebära att vi inte kan slutföra de investeringar vi har 
påbörjat, alternativt att vi skulle behöva låna ännu mer. När det är möjligt 
kommer vi sänka skatten men nu är det inte möjligt. Susanne Wahlström 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Även Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Morgan Malmborgs 
förslag om att bifalla motionen och dels kommunstyrelsens förslag om att 
avslå motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

_____  
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§ 86 Budget 2023 
Diarienummer KS22/266 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till upprättad budget för år 2023 

att fastställa skattesatsen för år 2023 till 22:17 kronor. 

Reservationer 
Gunnar Pettersson (S) reserverar sig mot beslutet om att anta 
kommunstyrelsens förslag till upprättad budget för år 2023 till förmån för 
eget förslag.  

Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet att fastställa 
skattesatsen till 22:17 kronor.  

Beskrivning av ärendet 
Ärendet föredras av ekonomichef Johan Bokinge. Budgetberedningen har 
tagit fram ett förslag till budget för år 2023 med plan för åren 2024 och 
2025. Åren 2023 och 2024 ser ut att bli tuffa år ekonomiskt medan läget 
förväntas bli bättre är 2025. Habo kommun har dessutom stora utmaningar 
i flera tunga investeringar, bland annat i skola, förskola, sporthall, gator, 
vatten- och avlopp, reservkraft för förbättrad krisberedskap, 
tillagningsskök på Hagabodaskolan, och ombyggnation av reningsverket.  

En annan utmaning är att ett nytt pensionsavtal har tecknats under året och 
det tillsammans med inflationen gör att det blir väldigt höga kostnader för 
pensioner under 2023 och 2024. 

Resultatet i den föreslagna budgeten uppgår till 17 844 000 kronor för år 
2023. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
budgetberedningens förslag till upprättad budget för år 2023 samt att 
fastställa skattesatsen för år 2023 till 22:17 kronor (KS 2022-11-09 § 111). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) presenterar Socialdemokraternas, Vänsterpartiets 
och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag och säger att under en tid har 
vi sett en ansträngd personalsituation i förskolan. Därför vill de 
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förstärka förskolan 
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med ytterligare 4 miljoner kronor för att öka personaltätheten, samt satsa 
300 000 kronor på projektet attraktiv arbetsgivare inom 
socialförvaltningen. Förslaget innebär ett resultat på 13 544 000 för år 
2023.  

Olle Moln Teike (SD) säger att Sverigedemokraterna vill ta bort avgiften 
för trygghetslarm och för digital tillsyn (utökning med 700 000 kronor), 
avveckla tjänsten som miljö- och hållbarhetsstrateg samt spara in på en 
kommunikatör (besparing med 1 450 000 kronor) och inte göra någon 
anpassning avseende förbrukningsinventarier på räddningstjänsten 
(utökning med 104 000 kronor). På investeringssidan vill 
Sverigedemokraterna inte att det görs några trafiksäkerhetsåtgärder i form 
av avsmalningar (besparing med 500 000 kronor) samt att det inte läggs 
några pengar på centrumutveckling (besparing med 1 000 000 kronor). 
Sverigedemokraternas förslag innebär ett resultat på 18 790 000 kronor.  

Morgan Malmborg (HD) presenterar Habodemokraternas förslag till 
budget vilket innebär besparingar i form av lägre arvoden till politiker (1,8 
miljoner kronor) och att olika tjänster dras in (9,6 miljoner kronor). 
Satsningar som föreslås är gratis trygghetslarm och digital tillsyn (700 000 
kronor), subventionerade busskort till ungdomar under sommaren (200 000 
kronor), förhöjd matkvalitet (1 miljon kronor), extra lön till personal inom 
omsorgen (3,5 miljoner kronor), mjuka linjen (200 000 kronor). På 
investeringssidan vill Morgan Malmborg renovera Fagerhus för 500 000 
kronor. Han yrkar också att investeringen på avsmalningar i trafiken tas 
bort (500 000 kronor). Därutöver yrkar Morgan Malmborg att skatten 
sänks med 19 öre år 2023. Förslaget innebär ett resultat på 17 844 000 
kronor.  

Susanne Wahlström (M) tackar för en god budgetprocess, men säger 
samtidigt att den har varit oerhört svår eftersom det finns så mycket man 
skulle vilja göra. Men det krävs också att vi tar ansvar för god ekonomisk 
hushållning och tänker på konsekvenserna här och nu, men också på 
framtiden och att inte överlämna en större låneskuld än nödvändigt till 
kommande generationer. Det krävs att man vågar prioritera och det har 
majoriteten gjort genom att prioritera välfärden i form av skola, vård och 
omsorg. Precis som alla andra påverkas också kommunen av situationen i 
omvärlden i forma av inflation, ökade elpriser, ökade drivmedelspriser 
med mera. Susanne Wahlström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Anders Rickman (L), Hans Jarstig (KD), Henrik Esbjörnsson (M) och 
Helena Persson (C) yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Maria Arwidsson (MP) yrkar bifall till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiets förslag. Även Lena Danås (V) yrkar bifall till detta.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra budgetförslag: Kommunstyrelsens 
förslag, Socialdemokraterna, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag, 
Sverigedemokraternas förslag och Habodemokraternas förslag. 
Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

Därefter finner ordföranden att det finns två förslag till skattesats, 
nämligen kommunstyrelsens förslag om 22:17 kronor och Morgan 
Malmborgs förslag om 21:98 kronor. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  

  

_____  
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§ 87 Renhållningsordning med avfallsplan och lokala 
avfallsföreskrifter, antagande 
Diarienummer KS21/306 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till ny renhållningsordning för 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner bestående av Avfallsplan 2023-
2026 inklusive bilagor och Föreskrifter för avfallshantering inklusive 
bilaga. Tidigare avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering ersätts 
därmed.  

Beskrivning av ärendet 
Enligt 15 kap. 41 § miljöbalken ska det för varje kommun finns en 
renhållningsordning som antas av kommunfullmäktige. 
Renhållningsordningen består av en avfallsplan och lokala 
avfallsföreskrifter. Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har en 
gemensam renhållningsordning vilken fastställs av kommunfullmäktige i 
respektive kommun. 

Nuvarande renhållningsordning gäller till och med 2022 och antogs av 
respektive kommun under februari 2019. Uppgifterna i avfallsplanen ska, 
enligt avfallsförordningen (2020:614), ses över minst vart fjärde år och 
uppdateras vid behov. Även avfallsföreskrifterna bör regelbundet ses över 
och uppdateras vid behov. June Avfall & Miljö AB har därför tagit fram ett 
förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner. 

Under våren 2022 genomfördes samråd och granskning av förslaget till ny 
renhållningsordning. Under samrådstiden ställdes förslaget ut för 
granskning på fyra offentliga platser i de tre kommunerna och skickades ut 
till 130 remissinstanser för yttrande. Under samrådstiden inkom 14 
skriftliga yttranden. Dessa har sammanställts och kommenteras i en 
samrådsredogörelse (se bilaga 8 till Avfallsplan 2023-2026). Av 
samrådsredogörelsen framgår vilka ändringar som har gjorts i 
renhållningsordningen efter samrådet. 

En avfallsplan omfattas av miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken och 
miljöbedömningsförordningen. Av lagstiftningen framgår det att en 
strategisk miljöbedömning ska göras i de fall genomförandet av 
avfallsplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. June Avfall 
& Miljö AB har undersökt om genomförandet av avfallsplanen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan (se bilaga 7 till Avfallsplan 2023-
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2026). Enligt 6 kap. 7 § miljöbalken ska kommunen efter undersökningen i 
ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av planen kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan. Undersökningen visar att Avfallsplan 2023-
2026 inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Avfallsansvarig 
nämnd i respektive kommun bör därför i ett särskilt beslut göra samma 
bedömning. 

Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunens avfallshantering 
mot en långsiktigt hållbar utveckling. Avfallsplanen ska omfatta allt avfall 
som innefattas av det kommunala renhållningsansvaret. Avfallsplanen ska 
redovisa de mål och åtgärder som ligger till grund för kommunens 
åtagande inom avfallsområdet så att avfallets mängd och farlighet kan 
minska. 

Avfallsplan 2023-2026 innehåller fyra målområden. Varje målområde följs 
av ett eller flera effektmål. Effektmålen är de mål som bolaget kommer att 
följa upp varje år och som därmed visar om arbetet går i rätt riktning. I 
avfallsplanen fastställs inga åtgärder. Bolaget kommer vartannat år, i 
samverkan med ägarkommunerna, att ta fram en åtgärdsplan. 

Avfallsföreskrifterna är den rättsliga grunden för det dagliga arbetet i 
bolagets verksamhet. I avfallsföreskrifterna finns bland annat 
bestämmelser om hur utrymmen, kärl/behållare och andra anordningar för 
hantering ska vara utformade och hur de ska skötas. Bilagan till 
avfallsföreskrifterna innehåller information om hur vissa avfallsslag ska 
sorteras, paketeras och hämtas/lämnas. 

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB  
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§ 88 Avfallstaxa 2023 
Diarienummer KS22/309 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avfallstaxa 2023 enligt det förslag som 
June Avfall & Miljö AB har tagit fram. 

Beskrivning av ärendet 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt avfallsbolag, 
June Avfall & Miljö AB. Bolaget har i uppdrag att ta fram förslag till 
avfallstaxor för 2023 för hushållen i ägarkommunerna. Jämte de 
kostnadsökningar som kommer 2023 ser bolaget också flera större 
kostnadsavlastningar. Utöver detta finns tidigare överskott som ska 
återföras till taxekollektivet genom underskott kommande år. För att nå ett 
resultat före skatt på 0 kr i nästa års budget föreslår bolaget bibehållna 
avfallstaxor enligt 2022 års nivå. Några nya taxeslag är tillagda i 
avfallstaxan 2023 utifrån att nya tjänster införs. 

Inför 2023 finns ett antal kända faktorer som ökar bolagets kostnader. 
Dessa inkluderar bland annat ökade behandlingskostnader för flera typer 
av avfall, ökade kostnader för löner och pensionsavsättningar samt ökade 
räntekostnader. Utöver dessa finns osäkerheter, framförallt avseende 
prisutvecklingen på material och drivmedel, som kan komma att innebära 
ytterligare kostnadsökningar.  

Samtidigt som bolaget ser kostnadsökningar på många poster under 2023 
kommer även flera betydande kostnadsavlastningar. 2023 minskar bolagets 
avskrivningskostnader betydligt. En nämnvärd post, om 6,9 miljoner 
kronor, är de kärl som övertogs från Jönköpings kommun vid 
bolagiseringen och som vid årsskiftet är helt avskrivna. 

Vid årsskiftet tas sannolikt skatten på avfallsförbränning bort.  

Bolagets tidigare överskott från avfallsverksamheten ska, enligt lag, 
återföras till taxekollektivet. Resultatprognosen för 2022 visar på 
ytterligare överskott som också ska återföras. Återföringen av överskottet 
genomförs genom ett lägre taxeuttag.  

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner avfallstaxa 
2023 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram (KS 
2022-11-09 § 116). 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till 
June Avfall & Miljö AB  
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§ 89 Överenskommelse mellan patientnämnden i 
Region Jönköpings län och länets kommuner 
avseende patientnämndsverksamhet 
Diarienummer KS22/313 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar Överenskommelse mellan Patientnämnden i 
Region Jönköpings län och länets kommuner avseende 
patientnämndsverksamhet. 

Beskrivning av ärendet 
En överenskommelse finns sedan flera år tillbaka mellan Patientnämnden 
Region i Jönköpings län och länets 13 kommuner. Överenskommelsen 
innebär att: 

Patientnämnden vid Region Jönköpings län åtar sig att åt kommunerna att 
bedriva patientnämndsverksamhet i enlighet med lag (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården och reglemente för 
patientnämnden. 

Patientnämnden ska bland annat stödja och hjälpa patienter inom den 
hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslag (2017:30) som bedrivs 
av kommuner eller enligt avtal med kommuner och den allmänna 
omvårdnad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med 
sådan hälso- och sjukvård samt den tandvård enligt tandvårdslagen 
(1985:125) som bedrivs helt eller delvis av Region Jönköpings län. 

Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa 
patienter och närstående att föra fram synpunkter och klagomål till 
vårdgivare och få dessa besvarade. Patientnämnden ska också ge den 
information de behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i vården. 
Patientnämndens uppdrag innefattar också att främja kontakterna mellan 
patienter och vårdpersonal, hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet 
samt rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till 
vårdgivare och vårdenheter och på så vis bidra till kvalitetsutveckling och 
hög patientsäkerhet. 

Nuvarande överenskommelse är fastställd sedan flera år tillbaka. Av denna 
anledning föreligger behov av att överenskommelsen uppdateras och 
beslutas av Jönköpings läns kommuner. Överenskommelsen medför inga 
kostnader för kommunerna. 
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Ärendet har behandlats av primärkommunalt samverkansorgan som 
rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Region Jönköpings län  
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§ 90 Avsägelser  
Diarienummer KS22/340 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Angelica Hansen (M) och 
beslutar att avseende uppdraget som ledamot i fullmäktige begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Kommunfullmäktige godkänner också avsägelsen från Kent Bjärkhed (S) 
och beslutar att avseende uppdraget som ersättare i fullmäktige begära ny 
sammanräkning hos länsstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 
Angelica Hansen (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i socialnämnden. Beträffande uppdraget 
som ledamot i kommunfullmäktige ska en ny sammanräkning begäras hos 
länsstyrelsen. Beträffande uppdraget som ledamot i socialnämnden 
meddelar Moderaterna att eftersom det bara återstår ett sammanträde på 
mandatperioden kommer det inte att ske något fyllnadsval.  

Kent Bjärkhed (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige. Ny sammanräkning ska begäras hos länsstyrelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Socialnämnden 
Angelica Hansen 
Kent Bjärkhed  
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§ 91 Val av revisorer i Habo kommun 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer till revisorer för Habo kommun:  

Robert Larsson (S) 
Stellan Carlström (S) 
Magnus Axelsson (KD)  
Maria Lindell Westmar (M) 
David Arabäck (SD) 

Beskrivning av ärendet 
Under de år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska nyvalda 
fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de 
följande fyra åren. Granskningsperioden är fyraårig. Det innebär att 
revisorernas uppdrag är slutfört fört sedan de under det femte året efter 
valet har granskat det fjärde årets verksamhet. Slutpunkt är tidpunkten för 
behandling av frågan om ansvarsfrihet. Det innebär att det vart femte år 
finns två grupper av revisorer – en avgående och en tillträdande grupp – 
som verkar samtidigt med ansvar för olika granskningsperioder. 

Valberedningen föreslår att följande personer väljs till revisorer: Robert 
Larsson (S) 
Stellan Carlström (S), Ove Hellström (S), Maria Lindell Westmar (M) och 
David Arabäck (SD).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Kristdemokraterna har meddelat att man föreslår att Magnus Axelsson 
(KD) väljs till revisor istället för Ove Hellström (S).  

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels valberedningens förslag 
och dels Kristdemokraternas förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus 
Axelsson till revisor.  

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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§ 92 Val av ordförande och vice ordförande för Habo 
kommuns revisorer 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Robert Larsson (S) som ordförande och Maria Lindell Westmar (M) som 
vice ordförande för Habo kommuns revisorer.  

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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§ 93 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen:  

Ledamöter 
Susanne Wahlström (M) 
Andreas Skiöld (M) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Helena Persson (C) 
Anders Rickman (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
Petra Mattlin (S) 
Fredrik Anner (S) 
Lena Danås (V) 
Olle Moln Teike (SD) 

Ersättare 
Johanna Bergbom (M) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Marcus Robertsson (M) 
Maria Alfredsson (KD) 
Rickard Lantz (KD) 
Staffan Svanberg (C) 
Jessica Hagård (C) 
Stefan Björk (L) 
Liselotte Heinonen (L) 
Eva Vettebring (S) 
Tomas Brusberg (S) 
Anders Andersson (S) 
Maria Arwidsson (MP) 
Mikael Zander (SD) 
Mari Larsson (SD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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§ 94 Val av ordförande samt förste och andre vice 
ordförande i kommunstyrelsen 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Susanne Wahlström (M) till ordförande, Gunnar Pettersson (S) till förste 
vice ordförande och Hans Jarstig (KD) till andre vice ordförande i 
kommunstyrelsen. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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§ 95 Utseende av kommunalråd 2023-2026 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Susanne Wahlström (M) till kommunalråd på 100 %, Hans Jarstig (KD) till 
kommunalråd på 50 % och Gunnar Pettersson (S) till oppositionsråd på 
80 %. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet.  

Beskrivning av ärendet 
Efter det att val av kommunfullmäktige skett ska kommunfullmäktige utse 
kommunalråd. Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, 
ansvarsområden och tjänstgöringsgrad.  

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2021-09-30 får den totala 
sysselsättningsgraden för kommunalråd vara max 250 %, varav mint 80 % 
ska vara reserverade för oppositionen. 250 % ska ses som ett tak och 
behöver ej utnyttjas.  

Majoriteten bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet 
och Liberalerna har föreslagit att kommunstyrelsens ordförande Susanne 
Wahlström utses till kommunalråd på 100 % och att kommunstyrelsens 
andre vice ordförande Hans Jarstig utses till kommunalråd på 50 %. 
Oppositionen föreslår att kommunstyrelsens förste vice ordförande Gunnar 
Pettersson utses till oppositionsråd på 80 %.   

Hans Jarstig är föreslagen som ordförande i socialnämnden och Gunnar 
Pettersson är förslagen som förste vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden och som överförmyndare. Annan ersättning utöver 
månadsarvodet som kommunråd utgår ej till kommunstyrelsens 
ordförande. För kommunstyrelsens förste och andre vice ordförande utgår 
ingen ersättning utöver månadsarvodet som kommunalråd för uppdrag som 
rör kommunstyrelsen. Däremot utgår ersättning för uppdragen som rör 
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och överförmyndaren. 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige att utse Susanne Wahlström 
(M) till kommunalråd på 100 %, Hans Jarstig (KD) till kommunalråd på 50 
% och Gunnar Pettersson (S) till oppositionsråd på 80 %. 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (HD) föreslår att uppdraget som kommunalråd på 50 % 
tas bort.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels valberedningens förslag 
och dels Morgan Malmborgs förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
valberedningens förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till 
HR-administratör  
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§ 96 Val av insynsplatser i kommunstyrelsen 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 tilldela 
följande personer insynsplats i kommunstyrelsen:  

Ordinarie 
Morgan Malmborg (HD) 

Ersättare 
Lennart Karlsson (HD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör   
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§ 97 Val av ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden:  

Ledamöter 
Johanna Bergbom (M) 
Sttevalia Blom (M) 
Ingemar Severin (M) 
Zeljka Axelsson (KD) 
Anders Almfors (L) 
Gunnar Pettersson (S) 
Sofia Johansson (S) 
Anders Andersson (S) 
Mikael Zander (SD) 

Ersättare 
Malin Flodin (M) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Lars Elwing (M) 
Johan Ahxner (KD) 
Håkan Hagård (C) 
Carina Gröndahl Sjöö (S) 
Jeanette Nyberg (S) 
Christina Källström (MP) 
Olle Moln Teike (SD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 98 Val av ordförande samt förste och andre vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Johanna Bergbom (M) till ordförande, Gunnar Pettersson (S) till 1:e vice 
ordförande och Anders Almfors (L) till 2:e vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden.  

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 99 Val av insynsplatser i barn- och 
utbildningsnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 tilldela 
följande personer insynsplats i barn- och utbildningsnämnden:  

Ordinarie 
Arvid Haag (HD) 

Ersättare 
Morgan Malmborg (HD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 100 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer till ledamöter och ersättare i socialnämnden:  

Ledamöter 
Fredrik Wärnbring (M) 
Kajsa Särenholm (M) 
Hans Jarstig (KD) 
Maria Alfredsson (KD) 
Maria Alsén (C) 
Nicklas Gustavsson (S) 
Eva Vettebring (S) 
Tomas Brusberg (S) 
Mari Larsson (SD) 

Ersättare 
Bengt Stensmo (M) 
Maritha Josefsson (M) 
Samuel Anefur (KD) 
Stefan Björk (L) 
Marie Lindholm (KD) 
Eva Damberg (S) 
Petra Mattlin (S) 
Margareta Fick (MP) 
Joakim Lindblom (SD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör   
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§ 101 Val av ordförande samt förste och andre vice 
ordförande i socialnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Hans Jarstig (KD) till ordförande, Nicklas Gustavsson (S) till förste vice 
ordförande och Fredrik Wärnbring (M) till andre vice ordförande i 
socialnämnden. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör   
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§ 102 Val av insynsplatser i socialnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 tilldela 
följande personer insynsplats i socialnämnden:  

Ordinarie 
Glenn Liljegren (HD) 

Ersättare 
Morgan Malmborg (HD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Socialnämnden  
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§ 103 Val av ledamöter och ersättare i fritids- och 
kulturnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i fritids- och 
kulturnämnden:  

Ledamöter 
Ann-Charlotte Kaljo (M) 
Henrik Esbjörnsson (M) 
Karin Hultberg (KD) 
Roger Green (L) 
Eva Vettebring (S) 
Jonas Linderholm Arnklint (S) 
Rolf Artursson (SD) 

Ersättare 
Karl Bergbom (M) 
Louise Skiöld (M) 
Thomas Nielsen (KD) 
Staffan Svanberg (C) 
Lenny Ödegården (S) 
Eva Damberg (S) 
Mikael Zander (SD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 104 Val av ordförande samt förste och andre vice 
ordförande i fritids- och kulturnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Karin Hultberg (KD) till ordförande, Eva Vettebring (S) till förste vice 
ordförande och Henrik Esbjörnsson (M) till andre vice ordförande i fritids- 
och kulturnämnden. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 105 Val av ledamöter och ersättare i 
byggnadsnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden:  

Ledamöter 
Niklas Fungbrandt (M) 
Henrik Gillek (M) 
Jan Lenhammar (KD) 
Mats Lerjefors (C) 
Anders Hellman (S) 
Lenny Ödegården (S) 
Marie Larsson (SD) 

Ersättare 
Karl Bergbom (M) 
Fred Lindberg (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Berith Jerkler (L) 
Margareta Fick (MP) 
Lena Danås (V) 
Joakim Lindblom (SD) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Byggnadsnämnden  
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Justeras Expedierats 

 

§ 106 Val av ordförande samt förste och andre vice 
ordförande i byggnadsnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Niklas Fungbrandt (M) till ordförande, Anders Hellman (S) till förste vice 
ordförande och Jan Lenhammar (KD) till andre vice ordförande i 
byggnadsnämnden.  

Kommunfullmäktige beslutar att arvodet för andre vice ordföranden i 
byggnadsnämnden ska vara 0,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode. 

Beskrivning av ärendet 
Fram tills nu har byggnadsnämnden bestått av fem ledamöter och fem 
ersättare. Mandatperioden 2023-2026 utökas antalet ledamöter och 
ersättare till sju. Presidiet bör då utökas med en 2e vice ordförande för att 
det ska stämma överens med hur det ser ut i övriga sjumannanämnder. 
Därmed behöver även ett beslut om arvode för 2e vice ordförande fattas. 
Ett förslag är att arvodet blir 0,5 % av kommunstyrelsens ordförandes 
arvode vilket är samma arvode som i miljönämnden och fritids- och 
kulturnämnden. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Fritids- och kulturnämnden  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-24 

Sida 
35 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 107 Val av ledamöter och ersättare i Miljönämnden i 
Habo och Mullsjö kommuner 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer från Habo kommun som ledamöter och ersättare i 
miljönämnden:  

Ledamöter 
Erik Johansson (M) 
Gunnar Adolfsson (KD) 
Helena Persson (C) 
Magnus Carlestav (S) 
Kerstin Klasson (MP) 

Ersättare 
Leif Wangström (M) 
Karl Bergbom (M) 
Jerker Johansson (L) 
Gun Andersson (S) 
Jeanette Nyberg (S) 

Beskrivning av ärendet 
Miljönämnden för Habo och Mullsjö kommuner ska för perioden 
2023.01.01–2026.12.31 bestå av nio ledamöter och nio ersättare. Habo 
kommun utser fem ledamöter och fem ersättare och Mullsjö utser fyra 
ledamöter och fyra ersättare. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Mullsjö kommun 
Miljönämnden  
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Justeras Expedierats 

 

§ 108 Val av ordföranden samt förste och andre vice 
ordförande i miljönämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Johnny Wismén (S) till ordförande i miljönämnden, Helena Persson (C) till 
förste vice ordförande och Erik Johansson (M) till andre vice ordförande. 

Beskrivning av ärendet 
För kommande mandatperiod ska Habo kommun välja förste och andre 
vice ordförande i miljönämnden. Miljönämndens ordförande ska 
nomineras av Mullsjö kommun och utses av Habo kommun. Mullsjö 
kommun har beslutat att nominera Johnny Wismén till ordförande.  

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Mullsjö kommun 
Miljönämnden  



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-24 

Sida 
37 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 109 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
följande personer som ledamöter och ersättare i valnämnden:  

Ledamöter 
Lars Elwing (M) 
Peter Olofsson (M) 
Ragnwald Ahlnér (KD) 
Nils-Inge Carlsson (S) 
Gun Andersson (S) 

Ersättare 
Rolf Westmar (M) 
Leif Wangström (M) 
Jon Harald Jonsson (KD) 
Lena Danås (V) 
Christina Källström (MP) 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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Justeras Expedierats 

 

§ 110 Val av ordförande och vice ordförande i 
valnämnden 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Ragnwald Ahlnér (KD) till ordförande och Nils-Inge Carlsson (S) till vice 
ordförande i valnämnden. 

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör  
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Justeras Expedierats 

 

§ 111 Val av överförmyndare och ersättare för 
överförmyndaren 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Gunnar Pettersson (S) till överförmyndare och Lena Danås (V) till ersättare 
för överförmyndaren.  

_____ 

Beslutet skickas till 
De valda 
HR-administratör 
Överförmyndarenheten i Jönköpings kommun  
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Justeras Expedierats 

 

§ 112 Val av beredning för kommunrevisionens 
budgetförslag 
Diarienummer KS22/358 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
kommunfullmäktiges presidium som ledamöter i beredningen för 
kommunrevisionens budgetförslag.  

_____  
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Justeras Expedierats 

 

§ 113 Val av representant till Samordningsförbundet 
Södra Vätterbygden  
Diarienummer KS22/359 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 utse 
Hans Jarstig (KD) som ordinarie representant och Nicklas Gustavsson (S) 
som ersättare i Samordningsförbundet Södra Vätterbygden.  

Beskrivning av ärendet 
Avsikten med det finansiella samordningsförbundet mellan 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen, kommunerna och landstinget är att 
uppnå en effektiv resursanvändning i det gemensamma arbetet med 
personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser som ska 
syfta till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra 
förvärvsarbete.  

Varje kommun som ska ingå i samordningsförbundet ska utse en 
representant och en ersättare. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden  
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Justeras Expedierats 

 

§ 114 Huvudman i Tidaholms sparbank 
Diarienummer KS22/360 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för tiden 2023.01.01–2026.12.31 
nominera Thomas Werthén (M), Hjovägen 1, 566 31, Habo som huvudman 
i Tidaholms Sparbank. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun har att utse en huvudman i Tidaholms Sparbank med 
anledning av ny mandatperiod. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Thomas Werthén 
Tidaholms Sparbank  
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§ 115 Regler för ersättares inkallande till tjänstgöring 
Diarienummer KS22/361 

Beslut 
För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp:  
 

M 

KD 

C 

L 

S 

MP 

V 

SD 

inträder ersättare i nedan angiven  
partigruppsordning: 
 
M, KD, L, C, S, SD, MP, V 

KD, M, C, L, S, MP, V, SD 

C, L, KD, M, S, MP, SD, V 

L, C, M, KD, S, MP, V, SD 

S, V, MP, M, L, C, KD, SD 

MP, S, V, C, L, M, KD, SD, 

V, S, MP, C, L, KD, M, SD 

SD, M, KD, C, S, MP, L, V 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har att anta regler för ersättares inkallande till 
tjänstgöring för de val av nämnder och styrelser med mera som förrättas av 
kommunfullmäktige för perioden 2023-2026. 

_____ 
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