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 § 22 Information från miljöförvaltningen   

  

Miljöchef Agneta Martinsson berättar om miljöförvaltningens verksamhet 

och miljönämndens vice ordförande Helena Persson (C) berättar om vilka 

från Habo som ingår i miljönämnden, som är gemensam nämnd med 

Mullsjö kommun.  

 

Agneta Martinsson berättar att miljöförvaltningens berättigande har ett 

lagligt ursprung och att de främst sysslar med myndighetstillsyn. Det de 

åstadkommer genom detta är förhoppningsvis en bättre miljö och en bättre 

hälsa. De har ett väldigt brett ansvarsområde och ska titta på 

industrianläggningar, på livsmedelsansläggningar, på miljöfarlig 

verksamhet, på avloppsanläggningar, på förorenad mark med mera, men de 

sysslar också med exempelvis naturfrågor. Agneta visar på några exempel 

hur utvecklingen går framåt på miljöområdet, bland annat tar hon upp att 

det nu är förbjudet att röka i offentliga lokaler, att det är mindre kemikalier 

i t ex tvättmedel och att det på industrisidan har hänt väldigt mycket inom 

miljöområdet.  

 

2016 var inte ett av miljöförvaltningens bästa år. Man hade tre vakanser 

vilket bland annat ledde till att man inte lyckades fullfölja alla sina 

uppdrag. Nu är förvaltningen dock fulltalig igen och Agneta Martinsson 

räknar med att de under 2017 ska klara sina uppdrag. Det finns en stor 

arbetsglädje och ett bra arbetsklimat inom förvaltningen. 

 

Habo kommun har ett gemensamt miljöprogram med Mullsjö kommun. 

Det är dock flera åtgärder som inte är påbörjade ännu och Agneta 

uppmanar fullmäktiges ledamöter som också sitter i en nämnd att ta itu 

med de åtgärder som ännu inte har påbörjats. Detsamma gäller 

åtgärdsprogrammen som tagits fram av länsstyrelsen och där Habo 

kommun har åtagit sig väldigt många åtgärder i förhållande till sin storlek, 

men där flera ännu inte har påbörjats.  

 

Agneta Martinsson går också igenom vad som är aktuellt just nu. Bland 

annat är det frågan om hur vi ska få bukt med mikroplatserna, som är det 

nästa stora miljöproblemet. Det pågår också en miljötillsynsutredning om 

vem som har ansvaret och var tillsynen ska ligga och vad det ska kosta. Det 

ser idag väldigt olika ut i olika kommuner. En annan stor fråga är det nya 

avfallsbolaget och vad som händer med producentansvaret för 

förpackningar. Under 2017 ska miljöförvaltningen bland annat arbeta med 

biltvättsprojektet, enskilda avlopp, tillsyn på förskolor och skolor med 

fokus på städning och ventilation, samt livsmedelsprojekt avseende grillad 

kyckling.  

 

Slutligen ger Agneta Martinsson dagens ros till de som arbetat med Habo  
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kommuns kemikalieplan. Det är ett väldigt brett arbete där Habo kommun 

har kommit längre än många andra.  

 

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  

 

---   
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Dnr KS16/221 

§ 23 Avgifter för  bistånd 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige upphäver beslutet om avgifter för bistånd till äldre 

och funktionsnedsatta från den 24 november 2016 § 121, samt  beslutar 

återgå till det avgiftssystem som gällde före detta beslut, från och med den 

1 april 2017.  

 

Förlusten av avgiftsintäkter ska hanteras inom socialnämndens budget 

2017 och nya avgifter ska läggas in i budgetförslag 2018.   

 

Ärendebeskrivning 

Den 24 november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om att avgift 

ska tas ut för bistånd som beviljats enligt socialtjänstlagen för den tid som 

biståndet utförs, med undantag för daglig sysselsättning och daglig 

verksamhet för personer med funktionsnedsättning och att avgiften ska 

motsvara den ersättning exklusive moms som betalas till externa LOV-

utförare per timme. 

  

Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att avgiften för funktionshindrade 

ska utvärderas senast 30 juni 2017. 

  

Protest mot de nya avgifterna har inkommit, varför socialnämnden nu 

beslutat föreslå att kommunfullmäktiges beslut från i november upphävs 

(SN 2017-03-08 § 29). Till socialnämndens protokoll bifogades en 

protokollsanteckning från socialchefen som inte delade nämndens 

uppfattning. 

 

Kommunstyrelsen föreslår enligt socialnämndens förslag att 

kommunfullmäktige upphäver beslutet om avgifter för bistånd till äldre och 

funktionsnedsatta från den 24 november 2016 § 121, samt att man återgår 

till det avgiftssystem som gällde före detta beslut (KS 2017-03-15 § 49). 

 

Kommunfullmäktiges behandling  

Hans Jarstig (KD) säger att socialnämnden har tagit till sig av den kritik 

som kommit och att det är därför som de vill återkalla detta. Han yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att det ska gälla från den 

1 april 2017. 

 

Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Anders Rickman (L) säger att Liberalerna har varit emot höjningen och 

tycker det är bra att det rättas till.  

 

Niklas Fungbrandt (M) säger att Moderaterna anser att kommunfullmäktige  
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borde stå fast vid beslutet från november. Socialnämnden har för höga 

kostnader och därför behövs en justering av avgifterna. Det finns dessutom 

privata alternativ som med rut- och rotavdrag erbjuder samma tjänster som 

kommunen. Det finns också ett högkostnadsskydd som gör att avgifterna 

inte blir alltför höga för en enskild person. Dessutom har socialnämnden 

fått kritik av revisionen för att man har för låga avgifter. Moderaterna 

håller alltså med socialchefen och yrkar att beslutet från i november ska stå 

fast.  

 

Ordföranden godkänner att Moderaterna lämnar följande 

protokollsanteckning:  

 
Moderaternas motivering till sitt ställningstagande, sammanfaller i sin helhet 

med den av socialchefen inlämnade skrivelsen till socialnämndens behandling 

av ärendet 2017-03-08 Vi anser dessutom att det är orimligt att fullmäktige inte 

hörsammar revisorernas påpekande att socialnämnden måste vidtaga 

ekonomiska åtgärder för att inte tillhöra de kommuner i landet som har den 

allra högsta kostnaden för kommunal äldreomsorg.  

 

Hanna Englund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet 

som togs i november föll inte ut på rätt sätt. 

 

Olle Moln Teike (SD) tycker det är glädjande att se att man kan ändra sig 

och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Gunnar Pettersson (S) säger att det kommit reaktioner på att beslutet slagit 

hårt mot vissa grupper och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt 

till Hans Jarstigs tilläggsyrkande.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsen förslag 

och dels Moderaternas förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda 

förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

--- 

Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 
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Dnr KS16/233 

 § 24 Avtal om finansiering och genomförande av åtgärder i 

infrastruktur med anledning av exploatering av Kärnekulla 

1:4 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande finansierings- och 

samverkansavtal mellan Habo kommun och Kärnekulla AB, och att 

godkänna föreliggande finansierings- och samverkansavtal (TVR 

2017/5595) mellan Habo kommun och Trafikverket.   
 

Ärendebeskrivning 

Exploatören Kärnekulla 1:4 AB har initierat ombyggnader av 

cirkulationsplatserna på väg 195/Bränningeleden och Bränningeleden/ 

Kråkerydsvägen samt planskild gång- och cykelpassage av 

Bränningeleden. 
 
Åtgärderna är nödvändiga för genomförande av exploatering enligt den 

pågående detaljplanen för Kärnekulla 1:4. Trafikverket förutsätter att alla 

åtgärderna bekostas fullt ut (100%) av Habo kommun eftersom 

kostnaderna föranleds av kommunal godkänd detaljplanering och 

exploatering av området. 
 
Trafikverket tecknar endast ett finansieringsavtal med Habo kommun som 

motpart och tar därför inte ställning till eventuell finansieringsfördelning 

mellan kommunen och exploatören. 
 
Tekniska förvaltningen har därför upprättat ett förslag till ett avtal mellan 

Habo kommun och Kärnekulla 1:4 AB som kompletterar avtalet mellan 

Habo kommun och Trafikverket där exploatören tar samtliga kostnader för 

åtgärderna. 
 
Efter att samrådsförfarandet för detaljplanen avslutats kommer även ett 

exploateringsavtal som reglerar byggnation av gator/va och allmän 

platsmark att behöva tecknas mellan Habo kommun och Kärnekulla AB. 

Då anslutningarna från cirkulationsplatserna påverkar detaljplanens slutliga 

utformning är det nödvändigt att Trafikverkets projektering kommer igång 

snarast vilket är orsaken till att de rubricerade avtalen tecknas som ett 

första steg i processen med upprättande av exploateringsavtal. 

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Tekniska förvaltningen 
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Dnr KS14/141 

 § 25 Slutrapport från arbetsgrupp för äldreboende i modern 

tappning 

  

Beslut  

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån 

prioriteringsordningen i rapporten ge förslag till lämpliga platser att avsätta 

mark för byggnation på, samt att utifrån förslaget utlysa en markanvis-

ningstävling i syfte att undersöka möjligheterna och intresset för att 

genomföra projektet. Processen ska också innehålla någon form av 

medborgardialog och utställning på biblioteket för att presentera de olika 

förslagen som inkommer i markanvisningstävlingen. 

 

I markanvisningen ska det framgå att även kooperativa hyresrätter kan vara 

ett alternativ med vård och serviceavtal.   

 

Ärendeskrivning 

Hans-Erik Fransson (M) inkom 2014-05-05 med en motion angående 

äldreboende i modern tappning. Motionären konstaterade att det under 

många år hade diskuterats behovet av att kunna flytta in i en egen lägenhet 

och samtidigt kunna känna närhet till trygghet och service och förde fram 

ett förslag att en utredning skulle tillsättas som analyserade möjligheterna 

att bygga ett modernt äldreboende med hyresrätter på en del av 

grönområdet norr om vårdcentralen. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-23 att bifalla motionen med 

innebörden att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp 

med representanter från Habo Bostäder, kommunstyrelsen, 

pensionärsorganisationerna och en sammanhållande person med 

arkitektinriktning. Uppdraget till utredningen var att ta fram ett förslag om, 

hur och när ett förverkligande av ett nytt äldreboende med hyresrätt kan 

erbjudas för Habos äldre i närheten av Vårdcentrum eller på en annan 

central plats i Habo tätort. 

 

Arbetsgruppens rekommendation till kommunstyrelsen i det fortsatta 

arbetet med att förverkliga ”Äldreboende i modern tappning” i form av 

hyresrätter är följande:  

- kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att utifrån 

ovanstående prioriteringsordning komma med ett skarpt förslag var 

den lämpligaste platsen för att avsätta mark för byggnation finns.  

- utifrån resultatet besluta om en markansvisningstävling för att 

undersöka intresset för att genomföra projektet.  

- genom någon form av medborgardialog och utställning på 

biblioteket presentera de förslag som inkommer  

 



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-03-30  26 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 25 

- skyndsamt fatta de beslut som krävs för att arbetet ska kunna 

påbörjas.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar till 

kommunstyrelsen att utifrån prioriteringsordningen i rapporten ge ett 

förslag till lämplig plats att avsätta mark för byggnation på, samt att utifrån 

förslaget utlysa en markanvisningstävling i syfte att undersöka 

möjligheterna och intresset för att genomföra projektet. Processen ska 

också innehålla någon form av medborgardialog och utställning på 

biblioteket för att presentera de olika förslagen som inkommer i 

markanvisningstävlingen (KS 2017-03-15 § 44). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lars Elwing (M), som varit med i arbetsgruppen, berättar om de förslag 

som varit aktuella för placering av ett nytt äldreboende. Lars Elwing har ett 

antal tilläggsyrkanden som innebär 

- att föreslagna prioritering ska skrivas in i beslutsstycket. 

- att formuleringen med singularis skrivs om till pluralis om lämpliga 

markområden. 

- i kommande markanvisning ska det framgå att även kooperativa 

hyresrätter kan vara ett alternativ med vård och serviceavtal. 

- kommunstyrelsen ska redovisa markanvisningstävlingen till 

kommunfullmäktige senast under september månad 2017. 

 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, ställer sig 

bakom yrkandet om att ändra formuleringen till pluralis angående lämpliga 

områden, men yrkar avslag till övriga tilläggsyrkanden. 

 

Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och yrkar 

avslag till att den föreslagna prioriteringen ska skrivas in i beslutsstycket.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det endast finns bifallsyrkanden till 

kommunstyrelsens förslag. Utöver detta finns Lars Elwings 

tilläggsyrkanden:  

1. att föreslagna prioriteringar ska skrivas in i beslutstycket, till vilket 

Jarl Karlsson har yrkat avslag,  

2. att formuleringen med singularis ska skrivas om till pluralis till vilket 

det endast finns bifallsyrkanden 

3. att i kommande markanvisning ska det framgå att även kooperativa 

hyresrätter kan vara ett alternativ med vård och serviceavtal, till 

vilket Hans Jarstig har yrkat avslag. 

4. att kommunstyrelsen ska redovisa markanvisningstävlingen till  
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kommunfullmäktige senast under september månad 2017, till vilket  

Hans Jarstig har yrkat avslag.  

 

Yrkande 1: Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt Jarl Karlssons förslag. Omröstning 

begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Jarl 

Karlssons förslag röstar ja, den som röstar på Lars Elwings förslag röstar 

nej. Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 13 nej-röster. 2 ledamöter är 

frånvarande. Se bilaga 1.  

 

Yrkande 2: Ordföranden finner att det endast finns bifallsyrkanden till Lars 

Elwings förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt detta.  

 

Yrkande 3: Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt Hans Jarstigs avslagsyrkande. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 

röstar på Hans Jarstigs förslag röstar ja, den som röstar på Lars Elwings 

förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 20 nej-röster. 1 

ledamot avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. 

Kommunfullmäktige har således beslut enligt Lars Elwings 

tilläggsyrkande. Se bilaga 1. 

 

Yrkande 4: Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 

att kommunfullmäktige beslutar enligt Lars Elwings förslag. Omröstning 

begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Lars 

Elwings förslag röstar ja, den som röstar på Hans Jarstigs avslagsyrkande 

röstar nej. Vid omröstningen avges 8 ja-röster och 21 nej-röster. 4 

ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet. Se 

bilaga 1. 

 

---   
 

Beslutet skickas till:  

Tekniska förvaltningen 
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 § 26 Svar på motion om införande av rättvis bostadskö   

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i den del som avser att 

alla kommuninvånare, inklusive nyinflyttade, ska behandlas lika i en 

bostadskö. Vad gäller den del som avser att kommunen omgående jobbar 

för byggnation av fler lägenheter anser kommunfullmäktige den vara 

besvarad. 

 

Reservationer 

Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (SD) reserverar sig mot 

beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) inkom 2017-01-10 med en 

motion angående införandet av rättvis bostadskö. Motionärerna för fram att 

det råder extremt akut bostadsbrist i Habo kommun och att det främst 

behöver byggas fler hyreslägenheter. Motionärerna menar att många av 

Habo kommuns ungdomar och pensionärer tvingas flytta eller bo kvar i 

sina hus på grund av att Habo kommun enligt motionärerna inte har någon 

rättvist organiserad bostadskö. De för bland annat fram att de anser att 

dagens fördelning av lägenheter är orättvis och att en orättvis fördelning 

skapar spänningar i kommunen. De anser också att alla kommuninvånare, 

inklusive nyinflyttade, ska behandlas lika i en bostadskö och att kommunen 

omgående ska jobba för byggnation av fler hyresrätter i kommunen. 

 

Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-02-10 att Habo Bostäder AB 

arbetar utifrån en antagen uthyrningspolicy från 2013 där det slås fast vilka 

som har rätt till en lägenhet i bolagets bestånd. I policyn framkommer att 

den som ska komma ifråga för att hyra en bostad måste vara registrerad i 

företagets kösystem. Fördelning av lägenheter ska alltid ske enligt den tid 

som bostadssökande stått i kö för respektive lägenhetsstorlek. Sökanden 

kan stå i kö i maximalt 12 månader utan att aktivera sin plats på nytt och 

om sökanden tackat nej till tre erbjudanden om lägenhet så stryks sökanden 

från kön och får ansöka på nytt. 

 

Enligt uppgift från bolagets verkställande direktör arbetar bolaget så att de 

alltid erbjuder minst två personer ur den strikta kön en ledig lägenhet. Som 

nummer tre kan ibland någon som bolaget bedömer vara i särskilt stort 

behov av lägenhet få en förfrågan. Orsaken är att många väljer att tacka nej 

till ett erbjudande om lägenhet och det blir långa ledtider i uthyrningen. 

Vakanser uppstår medan hyresgäster söks vilket medför både hyresförlus-

ter och fler personer utan lägenhet som resultat. 

 

Bolaget håller för närvarande på att införa ett nytt verksamhetssystem och  
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kommer under våren 2017 att ta i drift en modul för köhantering. Det  

kommer att medföra behov av en översyn av uthyrningspolicyn för att 

säkerställa att den stöds av det nya verksamhetssystemet. I det nya 

köhanteringssystemet kommer det att bli möjligt för sökanden att ställa sig 

i kö och se sin plats i kön via webben. 

 

Det kan inträffa att bolaget måste prioritera uthyrning där socialnämnden i 

Habo kommun har hyresgäster till lägenheter. Grunden till det går att finna 

i två centrala paragrafer i socialtjänstlagen. I andra kapitlet första 

paragrafen framgår att varje kommun svarar för socialtjänsten i sitt område 

och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som 

de behöver och i fjärde kapitlet första paragrafen slås fast att den som inte 

själv kan tillgodose sina behov eller kan få dessa tillgodosedda på annat 

sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin 

livsföring i övrigt. 

 

Jan Sundman skriver vidare att när det råder en kraftig obalans på utbudet i 

förhållande till efterfrågan på lägenheter ställs naturligtvis dessa frågor på 

sin spets. Det är därför en central framtidsfråga för Habo kommun att det 

byggs fler lägenheter framöver än vad som har producerats de senaste 10 

åren. Kommunen bör prioritera att skapa bra förutsättningar för 

bostadsproduktion och se till att det blir byggnation där så är möjligt. En 

möjlighet är också att säkerställa att bostadsproduktion kommer igång där 

det finns attraktiva centrala tomter med färdiga detaljplaner. 

 

I kommunens ägardirektiv till Habo bostäder finns krav på produktion av 

100 nya lägenheter inom en fyraårsperiod. Det är ett tufft krav på bolaget 

som innebär att bolaget omgående bör bygga upp resurser för att kunna 

klara av ägardirektivets krav. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 mars att föreslå att motionen ska  

avslås i den del som avser att alla kommuninvånare, inklusive nyinflyttade, 

ska behandlas lika i en bostadskö och att motionen ska anses vara besvarad 

i den del som avser att kommunen omgående jobbar för byggnation av fler 

lägenheter. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Morgan Malmborg (-) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 

till den.  

 

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Elisabeth Malmborg (SD) yrkar bifall till motionen.  

 

Gunnar Pettersson (S), Jarl Karlsson (S) och Margareta Fick (MP) yrkar 

också bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

och dels Morgan Malmborgs 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 Morgan Malmborgs 

förslag röstar nej.  

 

Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 2 nej-röster. 2 ledamöter är 

frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1.  

 

---  
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Dnr KS16/310 

 § 27 Svar på motion om trygghet och religionsfrihet inom HVB-

verksamheten  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln-Teike (SD) inkom den 15 november 2016 med en motion 

angående Trygghet och Religionsfrihet inom HVB-verksamheten. 

Motionären för fram att det i Sverige råder religionsfrihet. Enligt 

motionären innebär det att man får utöva sin religion men även att man inte 

ska bli påtvingad någon religion. Motionären menar att då man kan ha 

lämnat sitt tidigare land på grund av förtryck från en annan kultur så ska 

man inte behöva återuppleva detta förtryck i Habos HVB-boenden. 

Boendet ska vara en plats där både boenden och anställda känner sig säkra 

och för att få en trygg och säker verksamhet så föreslår motionären att 

Habo kommuns HVB-verksamhet och dess externa utövare inte ska 

bedriva några religiösa tillställningar i boendena. 

 

Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-02-10 att det är riktigt att det i 

Sverige råder religionsfrihet. Denna säkras i Regeringsformen andra 

kapitlet där de samlade grundläggande fri och rättigheterna yttrandefrihet, 

informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och 

religionsfrihet finns samlade. Religionsfriheten innebär en frihet att ensam 

eller tillsammans med andra utöva sin religion. 

 

Regeringsformen gäller också för verksamhet som bedrivs av Habo 

kommun och för de individer som har sitt ordinarie boende genom 

kommunens försorg. Att utöva sin religion är en grundlagsskyddad 

rättighet i Sverige. Naturligtvis innebär en rättighet också skyldigheter. 

Exempel är att utövandet ska bedrivas med respekt för andra boenden och 

att ingen ska känna något tvång att delta. Kommunstyrelsen beslutade den 

15 mars 2017 att föreslå att motionen ska avslås.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen.  

 

Morgan Malmborg (-), Anders Rickman (L), Elisabeth Malmborg (SD) och 

Hans Jarstig (KD) yrkar avslag till motionen.  

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 

och dels Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden ställer proposition på de 

båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

---  
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 § 28 Motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar  

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 

Ärendebeskrivning 

Margareta Fick (MP) och Kerstin Klasson (MP) har lämnat in en motion i 

vilken de skriver att på 1990-talet kom Socialstyrelsen med en rapport som 

visade att det fanns en stor överkonsumtion av läkemedel inom 

äldreomsorgen. En lösning på problemet var regelbundna läkemedels-

genomgångar där vårdpersonal, läkare och apotekare samarbetade. I slutet 

av 90-talet beslutade därför kommunfullmäktige i Habo att sådana 

läkemedelsgenomgångar skulle ske i samarbete med regionen. Nu har 

motionärerna fått veta att det inte förekommer regelbundna 

läkemedelsgenomgångar längre och föreslår därför att socialnämnden får i 

uppdrag att återuppta arbetet med dessa så fort som möjligt, och att 

socialnämnden får i uppdrag att rapportera till kommunfullmäktige i vilken 

omfattning läkemedelsgenomgångarna har genomförts. Se bilaga 2. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Margareta Fick (MP) säger att hon fått veta att man börjat titta på det här 

med läkemedelsgenomgångar igen, men att kommunfullmäktige måste 

hålla ögonen på att de verkligen genomförs. Det är otryggt att inte veta om 

man blir övermedicinerad.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 § 29 Motion om extra busslinje inom samhället  

  

Beslut  

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendeskrivning 

Margareta Fick och Kerstin Klasson från Miljöpartiet har lämnat in en 

motion i vilken de skriver att Habo har bra förbindelser med Jönköping, 

men att det inte gäller dem som bor på Mölekullen, Bränninge eller 

Sjogarp.  De föreslår därför att en extra linje inom samhället ordnas ett par 

dagar i veckan med förbindelse med aktuella buss- eller tågavgångar. Se 

bilaga 3. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Kerstin Klasson (MP) kommenterar motionen och säger att det finns en hel 

del områden i Habo som inte går att nå med buss, och för till exempelvis 

funktionshindrade eller den som inte har bil kan det vara för långt att gå, 

och därför vore det bra med en busslinje till dessa områden.  

 

---  
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 § 30 Motion om utökning av närtrafiken  

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning  

Ulf Bertills, Hanna Englund och Helena Persson från Centerpartiet har 

lämnat in en motion i vilken de skriver att närtrafiken idag inte får 

användas av de som bor i Furusjö, Fagerhult, Baskarp eller Brandstorp. 

Motionärerna för fram att det inte går fler bussar till dessa orter och att det 

kan vara lång till närmsta busshållplats.  

 

De föreslår därför att Habo kommun ser över reglerna för närtrafiken och 

undersöker om den kan innefatta dessa mindre orter. Se bilaga 4. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hanna Englund (C) kommenterar motionen och säger att den handlar om 

att se över reglerna för närtrafiken.  

 

---  
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 § 31 Medborgarförslag om tätortens centrala delar 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att det är viktigt att kommunen 

skaffar sig dispositionsrätt till samhällets central delar för att kunna planera 

och bygga ett ändamålsenligt centrum för invånarnas bästa. Se bilaga 5. 

 

 

---  
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 § 32 Medborgarförslag om tätortsnära skogar och kommunala 

naturreservat 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen bör säkerställa 

tillgången till tätortsnära skogar för tätortens invånare, exempelvis som 

kommunala naturreservat. Se bilaga 6.  

 

 

---  
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 § 33 Medborgarförslag om att göra om Väst-Göte till 

informationscentral 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen bör ta över 

rastplatsen vid Väst-Göte efter trafikverket och göra den till en 

informationscentral, som bör kompletteras med bänkar och bord. Se bilaga 

7.  

 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
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 § 34 Medborgarförslag om rastplats vid motell Väst-Göte 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra en rastplats vid motell 

Väst-Göte, men bord, stolar och eventuellt en toalett. Se bilaga 8.  

 

 

---  
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 § 35 Medborgarförslag om laddstolpar vid Västgöte 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att installera 

laddstolpar för elbilar vid motell Väst-Göte. Se bilaga 9.  

 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  
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 § 36 Medborgarförslag om att bygga om motell Väst-Göte till 

äldre/demensboende 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till socialnämnden för handläggning och 

beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att bygga om motell 

Väst-Göte till äldre/demensboende.  Se bilaga 10.  

 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 
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 § 37 Medborgarförslag om att byta namn på centrumrondellen 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till fritids- och kulturnämnden för 

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att byta namn på Falks rondell 

(centrumrondellen) till Georg Borgströms rondell. Se bilaga 11.  

 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Fritids- och kulturnämnden 
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 § 38 Medborgarförslag om att underlätta vandringar utmed 

Vättern med broar över bäckarna 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till fritids- och kulturnämnden för 

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att underlätta 

vandringar utmed Vättern genom att bygga broar över bäckarna. Se bilaga 

12.  

 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Fritids- och kulturnämnden 
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 § 39 Medborgarförslag om ishockeyrink 

  

Beslut 

Medborgarförslaget remitteras till fritids- och kulturnämnden för 

handläggning och beslut. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att om det byggs en 

konstfrusen isbana så bör det även byggas en hockeyrink. Se bilaga 13.  

 

 

---  
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Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-03-30  44 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/149 

 § 40 Information om rapportering av ej verkställda beslut 

  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2016 meddelat till Inspektionen för 

vård och omsorg samt till kommunens revisorer fyra gynnande beslut 

enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen som ej verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum eller där verkställighet avbrutits och ej återupptagits 

inom tre månader från avbrott.  

 

 

---  
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr   § 25, 1 § 25, 3 § 25, 4 § 26  

BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Gunnar Pettersson 

 

S 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

  

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Thomas Werthén  M  X  X X  X    

Lars Davidsson KD X  X   X X    

Morgan Malmborg SD  X  X X   X   

Viveca Rydberg S X  X   X X    

Lars Elwing M  X  X X  X    

Susanne Wahlström M  X  X X  X    

Jarl Karlsson   S X   X  X X    

Anders Rickman  L  X  X  X X    

Hans Jarstig  KD X  X   X X    

Olle Moln Teike SD  X  X avstår X    

Fredrik Wärnbring   M  X  X X  X    

Hanna Englund  C X  X   X X    

Mary Eklund S X   X  X X    

Margareta Fick   MP X  X   X X    

Rolf Westmar M  X  X X  X    

Nicklas Gustavsson   S X  avstår  X X    

Marie Lindholm  KD X  X   X X    

Lennart Karlsson Elisabeth Malmborg -  X  X avstår  X   

Nils-Inge Carlsson S X   X  X X    

Maria Alsén Roger Green L  X  X  X X    

Åke Lundgren KD X  X   X X    

Niklas Fungbrandt  M  X 
 X X  X    

Ulf Bertills   C X   X  X X    

Joakim Lindblom SD  X  X avstår X    

Kent Bjärkhed  Vincent Bohm S X  X   X X    

Lotta Hoffback-Kaljo   M - - - - - - - -   

Carina Fritzon S X   X avstår X    

Victor Davidsson  KD X  X   X X    

Agneta Karlsson    SD - - - - - - - -   

Kerstin Klasson  MP X  X   X X    

Ewa Wettebring  S X  X   X X    

Bengt Stensmo Sven-Anders Nyström M  X  X X  X    

Lars-Åke Johansson S X   X  X X    

Thomas Gustafsson S X   X  X X    

                                                   Summa:                                    20 13 12 20 8 21 31 2   
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