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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2017-06-08 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-06-15 Datum då anslaget tas ned 2017-07-07 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 8 juni 2017,  

kl. 18.00–21.10 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Thomas Werthén (M) 

Lars Davidsson (KD) 

Morgan Malmborg (-) 

Viveca Rydberg (S) 

Lars Elwing (M) 

Susanne Wahlström (M) 

Jarl Karlsson (S) 

Anders Rickman (L) 

Hans Jarstig (KD) ej § 70 p.g.a. jäv 

Olle Moln Teike (SD) 

Hanna Englund (C) 

Mary Eklund (S) 

Margareta Fick (MP)  

Rolf Westmar (M)  

Nicklas Gustavsson (S) 

Marie Lindholm (KD) 

 

Lennart Karlsson (-) 

Nils-Inge Carlsson (S) 

Åke Lundgren (KD) 

Niklas Fungbrandt (M) 

Helena Persson (C)  

Joakim Lindblom (SD)  

Vincent Bohm (S) 

Sven-Anders Nyström (M) 

Carina Fritzon (S) 

Victor Davidsson (KD) 

Elisabeth Malmborg (-) 

Kerstin Klasson (MP) 

Ewa Wettebring (S) 

Bengt Stensmo (M)  

Lars-Åke Johansson (S) 

Thomas Gustafsson (S), ordförande 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Jan Sundman, kommunchef   

Frida Wahlund, sekreterare 

Thomas Lund, fritids- och kulturchef § 63 

Jerker Johansson, kommunrevisionen § 64-65 

Torbjörn Bengtsson, Deloitte § 64-65 

Johan Bokinge, ekonomichef § 66-67 

  

 
Utses att justera Marie Lindholm och Lennart Karlsson    Paragrafer: 62-95 
  
Ordförande  
  
Justerande    
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/186 

 § 62 Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i 

Baskarp 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat 

med hänvisning till tekniska förvaltningens redogörelse.  

 

Vidare uppdras till tekniska förvaltningen att göra en begränsad översyn av 

lekplatsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att rusta upp och 

modernisera lekområdet på Svedgatan i Baskarp. 

 

Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning av vad de föreslagna 

åtgärderna skulle kosta och även gjort en inventering av hur många barn 

som bor i Baskarp enligt bilaga. 

 

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna motsvarar 40 % av tekniska 

förvaltningens helårsbudget för lekplatsutrustning och lekplatsunderhåll 

vilket inte står i proportion till det antal barn som bor i området och som 

kan tänkas utnyttja lekplatsen. Tekniska förvaltningen föreslår därför att en 

mer begränsad översyn av lekplatsen sker med utgångspunkt från 

medborgarförslaget. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat 

med hänvisning till tekniska förvaltningens redogörelse, och att tekniska 

förvaltningen uppdras att göra en begränsad översyn av lekplatsen (KS 

2017-05-23 § 81). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Gunnar Pettersson (S) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Tekniska förvaltningen 

Förslagsställaren 
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§ 63 Information från fritids- och kulturförvaltningen 

  
Fritids- och kulturchef Thomas Lund berättar om allt som händer i Habo. 

Han nämner bland annat 

 Kärrslördagen 

 Valborg – sen 1953 har Valborgsmässoafton firats i musikparken 

med brasa och fyrverkerier.  

 Monsterrace ägde rum i början av maj.  

 Habo modellflygklubb gör ett bra arrangemang 

 Nationaldagen firades i hembygdsparken 

 Habo marknad 

 Kräftlördag 

 Integrationsinsatser genom föreningslivet 

 Nystartad konstförening 

 Konstfesten – i år kommer bland annat Lasse Åberg att ställa ut 

 Leaderprojekt om Hökensås 

 Biblioteksrenovering 

 Funktionshinderanpassning av naturreservat 

 Betongramper i Domsand och Furusjö 

 Renovering av friidrottsanläggningen 

 Fritidsbanken – ett bibliotek för idrotts- och friluftsutrustning 

 Miniskatepark på Slätten 

 Projektering av konstfrusen isbana 

 Gratis sommarlovsaktiviteter 

 

Ordföranden tackar för informationen. 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/295 

 § 64 Granskning av rektor som pedagogisk ledare i grundskolan 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att handlingsplanen för Hagabodaskolans 

organisation ska presenteras för kommunfullmäktige vid ett kommande 

sammanträde.  

 

I övrigt läggs revisionsrapporten till handlingarna.  

 

Reservationer 

Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har med hjälp av Deloitte AB granskat rektors roll 

som pedagogisk ledare.  

 

Revisionsfrågan har varit om barn- och utbildningsnämnden bedriver 

verksamheten så att rektors roll som pedagogisk ledare säkerställs och 

möjliggör en ändamålsenlig verksamhet. Revisorernas bedömning är att 

nämnden endast till en del bedriver verksamheten så att rektors roll som 

pedagogisk ledare säkerställs  och möjliggör en ändamålsenlig verksamhet.  

 

Granskningen har avgränsats till årskurs 7-9. I sin granskningsrapport 

rekommenderar revisionen bland annat följande åtgärder:  

 

- Tydliggör prioriteringarna avseende rektors delaktighet i elevernas 

kunskapsinlärning och överse möjligheten att förbättra rektorns 

tidsmässiga förutsättningar att delta i undervisningen. 

- Förtydliga kommunikationen gällande analys av måluppfyllelse till 

verksamheten. 

- Vidta åtgärder för att åstadkomma förbättrade meritvärden. 

- Eftersträva att betygsättningen endast sker på de grunder som 

formulerats i respektive ämnes kursplan. 

- Vidta åtgärder för att stimulera till ämnesövergripande diskussioner 

avseende betygsättning. 

Ärendet har behandlats av barn- och utbildningsnämnden, som har lämnat 

följande svar till revisionen: En extern konsult har under januari-mars 2017 

anlitats för att genomföra en kartläggning av Hagabodaskolans 

organisation. Efter den genomförda kartläggningen har en handlingsplan 

upprättats. En del av handlingsplanen innehåller åtgärder för att stärka det 

pedagogiska ledarskapet på skolan. Då dessa omfattar revisionens 

rekommendationer anser barn- och utbildningsförvaltningen att barn- och 

utbildningsnämnden genomfört de av kommunrevisorerna föreslagna  
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Forts § 64 

 

åtgärderna.   

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Jerker Johansson (L) från revisionen inleder och därefter går Torbjörn 

Bengtsson från Deloitte går igenom revisionsrapporten.  

 

Thomas Werthén (M) föreslår att handlingsplanen för Hagabodaskolans 

organisation presenter för kommunfullmäktige vid ett kommande 

sammanträde.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Barn- och utbildningsnämnden 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/348 

 § 65 Granskning av utjämning av LSS-kostnader  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  

 

Reservationer 

Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte granskat om Habo 

kommun har rättvisande räkenskaper och statistik som underlag för LSS-

utjämningen för år 2017. Revisorernas bedömning är att kommunen i 

huvudsak har rättvisande egenskaper och statistik som underlag för LSS-

utjämningen år 2017.  

 

Enligt rapporten rekommenderas socialnämnden: 

- överväga att höja det interna timpriset för hemtjänstens verksamhet 

avseende personlig assistans enligt LSS. 

- redovisa del av arbetsledares kostnader avseende 

boendestödsverksamheten inom daglig verksamhet som LSS-

kostnad. 

- överväga införandet av kommunnyckel för ett mer rättvisande utfall 

av gemensamma kostnader i LSS-utjämningen. 

- att justera underlaget för 2017 års LSS-utjämning genom att vända 

sig till SCB/Skatteverket. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämnden som lämnar följande svar till 

revisionen: Det interna timpriset har justerat enligt rekommendationen och 

kostnaden för arbetsledaren inom daglig verksamhet på boendestöd har 

fördelats om. Ett reviderat Räkenskapssammandrag för 2015 lämnades in 

till SCB i början av december 2016. Därmed har underlaget för LSS-

utjämningen justerats för 2017. Ekonomienheten har efter övervägande 

kommit fram till att inte byta fördelningsnyckel för gemensamma 

kostnader i Räkenskapssammandraget. Det innebär att SCB-nyckeln 

kommer att fortsätta att användas. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Jerker Johansson (L) från kommunrevisionen inleder och därefter går 

Torbjörn Bengtsson från Deloitte igenom rapporten.  

 

---  
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Dnr KS17/113 

 § 66 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2017  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen för tertial 1 2017.  

 

Reservationer 

Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Johan Bokinge redovisar en ekonomisk uppföljning för 

första tertialet 2017. Underlaget grundas på förbrukningen till och med 

april månad och prognosen för helåret baseras på utfallet till och med april 

och respektive förvaltningslednings bedömning av utfallet för perioden maj 

till och med december.   

 

Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat om 15,7 miljoner kronor 

vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget.  

 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar dock båda ett 

befarat underskott på 5,8 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har beslutat att de båda nämnderna ska lämna in en 

handlingsplan för hur de ska komma till rätta med underskottet.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Susanne Wahlström (M), Jarl Karlsson (S), Gunnar Pettersson (S) och Åke 

Lundgren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag som är att 

godkänna uppföljningen för tertial 1 2017 (KS 2017-05-23 § 77). 

 

 

---  
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Dnr KS16/74 

 § 67 Finanspolicy – förlängda övergångsregler    

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om förlängd övergångsregel i samband med 

ny finanspolicy, och att övergångsregeln förlängs från den 30 juni till 2017 

till 31 januari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016 att anta en finanspolicy. 

Beslutet innebar att den nuvarande fördelningen av ränte- och 

kapitalbindning inte ryms inom policyn och att denna del av policyn ska 

vara uppfylld senast den 30 juni 2017.  

 

Ekonomichef Johan Bokinge konstaterar i skrivelse daterad 2017-04-18 att 

intervallen avseende ränte- och kapitalbindning inte kommer att nås 

förutsatt aktuella amorteringsdatum. Han föreslår därför att 

övergångsregeln förlängs till den 31 januari 2018. 

 

---  
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Dnr KS17/115 

 § 68 Tillskjutande av medel för anläggande av vägar, vatten och 

avlopp på Tumbäcks industriområde 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska förvaltningen 

tilläggsanslag till 2017 års investeringsram med 2,25 miljoner kronor till 

projekt 60006 (Exploatering) för byggnation av gator och 2 miljoner 

kronor till projekt 71047 (Tumbäck VA) för anläggande av vatten- och 

avlopp på Tumbäcks industriområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Lokaliseringen av nya industrier och verksamheter på Tumbäcks 

industriområde har under ett flertal år varit väldigt låg. Tekniska 

förvaltningen har nu haft kontakt med några företag som är intresserade av 

två större markområden på området. 

 

För att kunna sälja dessa markområden krävs att kommunen bygger och 

anlägger nya gator och vatten- och avlopp. Då förutsättningen för 

markförsäljningar och fastighetsöverlåtelser är att tillträde till tomterna kan 

garanteras, behöver beslut om finansiering av gator och vatten och avlopp 

tas trots att köpeavtal för tomterna inte tecknats ännu. 

 

--- 
Beslutet skickas till:  

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen 
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Dnr KS16/241  

 § 69 Kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten  

  

Beslut  

Kommunfullmäktige ställer sig bakom miljönämndens förslag till 

nyckeltal.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner har med hjälp av Deloitte AB 

granskat tillsynsverksamheten inom den gemensamma miljönämnden. 

Syftet har varit att granska på vilket sätt miljönämnden tillser att 

tillsynsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningen avsåg åren 2013-2015. 

Rapporten är daterad januari 2016.  

 

Revisorernas bedömning är att miljönämnden inte bedriver tillsyns-

verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 

nämnden har förbättringsmöjligheter avseende ändamålsenligheten 

gällande verksamheten.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29, § 89 att uppdra till 

miljönämnden att ta fram nyckeltal avseende effektiviteten i 

miljönämndens tillsynsbesök.  

 

Miljönämnden har tagit fram förslag till nyckeltal för 

kostnadstäckningsgraden för miljönämndens kärnverksamheter enligt 

följande:  

Miljöskydd 50 % 

Hälsoskydd 30 % 

Livsmedel 70 %.  

 

Förutom att anta nyckeltal för kostandstäckningsgraden pågår ett 

övergripande förbättringsarbete med anknytning till att effektivisera 

miljönämndens tillsynsarbete (MN 2017-04-20 § 7).  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Miljönämnden 
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Dnr KS17/102 

 § 70 Årsredovisning för samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 

verksamhetsåret 2016. 

 

Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk 

organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd 

som medlemmar. Förbundet bildandes 2007 och består av en styrelse och 

en beredningsgrupp som utses av medlemmar, samt ett kansli.  

 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv 

ålder (16-64 år) som är i behovs av samordnande rehabiliteringsinsatser 

och som uppbär offentlig försörjning. Enligt förbundets verksamhetsplan 

ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna, (18-29 år) 

med diffus eller komplex problematik.  

 

Årsredovisning med bokslut 2016 har tillsammans med revisionsberättelse 

och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 

som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 

verksamhetsrådet.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
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Dnr KS17/97 

 § 71 Årsredovisning för Mediacenter i Jönköpings län 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mediacenter 

avseende 2016, samt beviljar direktionen i kommunalförbundet 

Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning, 

revisionsberättelse med mera för år 2016 med begäran om att fullmäktige 

godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 

2016. 

 

---  

 
Beslutet skickas till Mediacenter Jönköpings län 
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Dnr KS17/97 

 § 72 Samråd inför fastställande av budget för Mediacenter i 

Jönköpings län 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2018 för Mediacenter i 

Jönköpings län. 

 

Ärendebeskrivning 

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget 2018. 

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med synpunkter. 

 

I förslaget föreslås att medlemsavgiften ska höjas från 8,2 miljoner kronor 

till 9,25 miljoner kronor. För Habos del innebär det en ökning av 

medlemsavgiften med 37 500 kronor. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Mediacenter i Jönköpings län 
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Dnr KS16/270 

 § 73 Lokal för teknikintresserade ungdomar 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att översända ärendet till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna lämnade 

i november 2017 in en motion om lokal för teknikintresserade ungdomar. I 

motionen föreslogs att Habo kommun utreder möjliga lokaler för 

teknikverksamhet och dess kostnader och drift, att Habo kommun 

tillhandahåller en lokal för teknikverksamhet och att Habo kommun 

tillhandahåller medel för uppstart av verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2017 att bifalla den första 

att-satsen i motionen och att uppdra till fritids- och kulturförvaltningen att 

utreda möjliga lokaler för teknikverksamhet och dess kostnader och drift.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen har varit i kontakt med ett flertal 

fastighetsägare om lokaler. Förvaltningen beräknar årskostnaden för 

verksamheten till följande:  

Lokalhyra cirka 130 000 kronor  

Driftskostnader cirka 250 000 kronor  

Materialkostnader första året cirka 30 000 kronor 

 

Fritids- och kulturnämnden föreslår att ärendet översänds till 

budgetberedningen, vilket även kommunstyrelsen föreslår. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Åke Lundgren (KD) säger att det vore bra om det bildades en förening som 

ansvarar för driften av verksamheten, och önskar att budgetberedningen 

beaktar detta i sitt fortsatta arbete. Åke Lundgren yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag liksom 

Nicklas Gustavsson (S).  

 

---  

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  115 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/311 

 § 74 Svar på motion om hälsans stig 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 

lämnat in en motion med förslag om att kommunen utreder möjligheten att 

anlägga en ”Hälsans stig” som en belyst promenadstig runt Furusjön. 

Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande.  

 

Fritids- och kulturnämnden bedömer kostnaden för projektet som för hög i 

förhållande till hälsovinsterna och föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Däremot kan nämnden tänka sig att medverka till uppmärkning 

av hälsoslingor i Furusjö tätort på befintliga gator och gångvägar (FKN 

2017-03-21 § 17). 

 

Fritids- och kulturnämnden skriver vidare att idag finns det ett elljusspår i 

Furusjö som utgår från Elmberget. I kommunen i övrigt finns ett elljusspår 

vid Gränsenstugan i Habo och ett i Fagerhult. I Habo tätort har fritids- och 

kulturförvaltningen märkt upp och skyltat hälsoslingor av olika längd på 

befintliga gator och vägar. Sträckan runt Furusjön är cirka 2-3 kilometer 

beroende på vilken sträckning som väljs med hänsyn till markbeskaffenhet. 

Beräknad kostnad för att iordningställa en belyst promenadstig runt 

Furusjön är cirka 1 miljon kronor varav belysning utgör cirka 800 000 

kronor.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen (KS 

2017-05-23 § 97). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Joakim Lindblom (SD) tackar för behandlingen av motionen.  

---  

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  116 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS16/312 

 § 75 Svar på motion om nödsändare 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  

  

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 

lämnat in en motion om nödsändare och föreslår att Habo kommun 

använder sig av nödsändare i de fall det är möjligt och motiverat. Motionen 

har remitterats till socialnämnden för yttrande. Nämnden skriver att en 

nödsändare bärs på handleden som ett armbandsur. Sändaren är passiv och 

aktiveras av polisen först när ett försvinnande konstaterats. Efter aktivering 

sänder den ut ljudlösa radiosignaler som polisen pejlar med hjälp av sin 

pejlingsutrustning. Nödsändarens signaler uppfattas från cirka 5 kilometers 

avstånd. Sändaren är vattentät och fungerar både inomhus och utomhus och 

sökning kan ske oavsett om det är ljust eller mörkt ute.  

 

Personer försedda med nödsändare hittas snabbare. Socialförvaltningen har 

riktlinjer gällande skydd och begränsningsåtgärder. Personer som på grund 

av sjukdom eller hjärnskada har svårt att hitta hem beviljas nödsändare om 

det finns behov. I Habo kommun har funnits personer som beviljats 

nödsändare. Socialförvaltningen anser att nödsändare är ett bra tekniskt 

hjälpmedel för personer som har orienteringssvårigheter. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad (SN 2017-04-05 § 44), vilket också kommunstyrelsen gör (KS 

2017-05-23 § 98). 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike (SD) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

---  

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  117 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/63 

 § 76 Svar på motion om utökning av närtrafiken 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

  

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills, Hanna Englund och Helena Persson från Centerpartiet har 

lämnat in en motion med förslag om att Habo kommun ser över reglerna 

för närtrafiken och undersöker om den kan innefatta även mindre orter. 

 

Närtrafiken gäller idag för dem som bor utanför en tätort och utanför 

detaljplanelagt område och har längre än en kilometer till närmaste 

busshållplats. Närtrafik gäller också för dem som bor närmare en hållplats 

än en kilometer om antalet vardagsturer är färre än tre i en riktning, eller 

om tid från ankomst till nästa avresa med linjen överstiger tre timmar 

mellan kl. 08.00 och 18.00. 

 

Det är Region Jönköpings län, via Jönköpings länstrafik, som ansvarar för 

finansieringen av närtrafiken och dess regelverk. Habo kommun kan 

således inte ändra regelverket. Kommunledningsförvaltningen har nyligen 

haft ett möte med länstrafiken och frågat om möjligheten för kommunen att 

justera regelverket inom Habo kommun och kunna köpa till närtrafik. 

Länstrafiken säger dock nej till olika regelverk i olika kommuner eftersom 

det av tekniska skäl inte är möjligt för beställningscentralen att hantera. 

 

Frågan om ändrade regler för närtrafiken bör därför drivas på regional nivå. 

Jönköpings länstrafik håller under våren 2017 på att utvärdera reglerna för 

närtrafiken. Habo kommun har framfört synpunkten att reglerna kan 

upplevas som orättvisa för dem som bor nära en hållplats eller i en tätort, 

om hållplatsen eller tätorten ändå inte trafikeras särskilt ofta. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 att föreslå kommunfullmäktige att 

avslå motionen.  

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hanna Englund (C) tackar för behandlingen av motionen.  

 

---  

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  118 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/105 

 § 77 Svar på enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens 

ordförande 

  

Anders Rickman (L) har lämnat in en enkel fråga till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande angående oriktiga uppgifter om 

skadegörelse på skolor i Habo, se bilaga 1. 

 

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Nicklas Gustavsson svarar att 

han liksom Anders Rickman är förvånad över de påståenden som florerar. 

Han lämnar följande svar på Anders Rickmans frågor:  

1. Det är, som Nicklas Gustavsson har uppfattat det, inte 

ensamkommande som står för skadegörelsen på Hagabodaskolan 

men det pågår en polisutredning och mer kan han inte säga om det.  

2. Ja, av olika orsaker flyttas elever ibland till andra enheter.  

3. Ja, stämningen på skolan är god enligt rektor och lärare.  

4. Nej, det finns ingen strategi för hur felaktiga anklagelser ska 

bemötas, det är svårt att veta hur en sådan strategi skulle se ut men 

det är oerhört olyckligt att det förekommer smutskastning och 

falska anklagelser. 

 

Anders Rickman tackar för svaret och säger att det var det svar han ville 

höra.   

 

---  

 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  119 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/125 

 § 78 Utökning av budgetberedningen och parlamentariska 

gruppen 

  

Beslut  

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budgetberedningen och 

parlamentariska gruppen med en plats vardera, och att dessa platser ska gå 

till Sverigedemokraterna. Beslutet gäller endast innevarande mandatperiod. 

 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Olle Moln Teike (SD) till 

ledamot i budgetberedningen och i parlamentariska gruppen och att utse 

Joakim Lindblom (SD) till ersättare. 

 

Ärendebeskrivning 

Partiernas gruppledare har föreslagit att budgetberedningen och 

parlamentariska gruppen ska utökas med en plats, och att denna plats ska 

gå till Sverigedemokraterna. Anledningen är att Sverigedemokraterna inte 

längre har någon insyn i budgetberedningen och parlamentariska gruppen 

sedan deras företrädare i dessa grupper har lämnat partiet.  

 

Kommunstyrelsen föreslår att budgetberedningen och parlamentariska 

gruppen utökas med en plats vardera, och att dessa platser ska gå till 

Sverigedemokraterna (KS 2017-05-23 § 101). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Jarl Karlsson (S) säger att när mandatperioden inleddes gjordes en 

överenskommelse om att samtliga partier som är invalda i 

kommunfullmäktige ska ingå i budgetberedningen. Detta för att alla ska ha 

en kunskap om budgetberedningen och för att underlätta de diskussioner 

som kommer upp. Sedermera har det skett avhopp från ett parti och detta 

parti saknar därför insyn i budgetberedningen. Jarl Karlsson yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Elisabeth Malmborg (-) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.  

Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men har 

även ett tilläggsyrkande om att det bara ska gälla för innevarande 

mandatperiod. Olle Moln Teike instämmer i detta tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag samt ett tilläggsyrkande. Han 

ställer först kommunstyrelsens förslag mot Elisabeth Malmborgs förslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 

förslag.  

Omröstning begärs.  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  120 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 78 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 

kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Elisabeth 

Malmborgs förslag röstar nej. Vid omröstning avges 29 ja-röster och 2 nej-

röster. 2 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande, se 

bilaga 2. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

Därefter frågar ordförande om kommunfullmäktige kan besluta enligt 

Gunnar Petterssons tilläggsyrkande, vilket han finner att 

kommunfullmäktige gör.  

 

När det står klart att kommunfullmäktige beslutat att utöka 

budgetberedningen och parlamentariska gruppen med en plats vardera till 

Sverigedemokraterna föreslår Olle Moln Teike att han själv utses till 

ledamot i de båda grupperna och att Joakim Lindblom (SD) utses till 

ersättare.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Budgetberedningen 
  

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  121 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/136 

 § 79 Avsägelse och fyllnadsval 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att godkänna avsägelsen från Magnus Lind (S) och att beträffande 

uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige begära ny sammanräkning 

hos länsstyrelsen, och  

 

att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 december 2018 

till ny ledamot i fritids- och kulturnämnden utse Thomas Reinholdsson, 

Kärrsvägen 100, 566 32 Habo.  

 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lind har avsagt sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige 

och som ledamot i fritids- och kulturnämnden. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Länsstyrelsen 

Löneenheten 

Fritids- och kulturnämnden. 

Magnus Lind 

Thomas Reinholdsson 

 

 

 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  122 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/101 

 § 80 Avsägelse och fyllnadsval 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att för återstående del av mandatperioden 

fram till den 31 december 2018 till ny ersättare i valnämnden utse Harald 

Jonsson, Bergstigen 35, 566 34 Habo. 

 

Ärendebeskrivning 

Ingegerd Arphult har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden. Vid 

kommunfullmäktiges sammanträde i april valdes Ragnwald Ahlnér till ny 

ledamot i valnämnden, men då Ragnwald Ahlnér tidigare var ersättare i 

valnämnden behöver en ny ersättare väljas.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Löneenheten 

Harald Jonsson 
  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  123 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/153 

 § 81 Avsägelse och fyllnadsval 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Niklas 

Fungbrandt (M) och  

 

att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 december 2018 

till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Fredrik Wärnbring, Mogatan 3, 566 

34 Habo, och 

 

att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 december 2018 

utse Henrik Sporrong Esbjörnsson, Maden Suntalyckan 1, 566 91 Mullsjö, 

till ersättare i kommunstyrelsen, 

 

Ärendebeskrivning 

Niklas Fungbrandt har avsagt sig uppdragen som ledamot i 

kommunstyrelsen och i valberedningen.  

 

Thomas Werthén (M) föreslår att Fredrik Wärnbring (M) väljs till ny 

ledamot i kommunstyrelsen. Eftersom Fredrik Wärnbring är ersättare i 

kommunstyrelsen föreslås Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) bli ny 

ersättare. Thomas Werthén meddelar även att Moderaterna vid dagens 

sammanträde inte har något förslag på ny ledamot till valberedningen utan 

ber att få återkomma.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Löneenheten 

Niklas Fungbrandt 

Fredrik Wärnbring 

Henrik Sporrong Esbjörnsson 
 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  124 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/160 

 § 82 Avsägelse och fyllnadsval 

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Magnus Lundin 

(M) och att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 

december 2018 till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden utse Henrik 

Sporrong Esbjörnsson, Maden Suntalyckan 1, 566 91 Mullsjö.   

 

Ärendebeskrivning 

Magnus Lundin har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden, varför en ny ersättare måste utses.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Löneenheten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Magnus Lundin 

Henrik Sporrong Esbjörnsson 
 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  125 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS17/169 

 § 83 Avsägelse och fyllnadsval  

  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen från Fredrik 

Wärnbring (M) och att för återstående del av mandatperioden fram till den 

31 december 2018 till ny vice ordförande i fritids- och kulturnämnden utse 

Ann-Charlotte Kaljo (M), Rebbebo Björkäng, 566 92 Habo.   

 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Wärnbring har avsagt sig uppdragen som ledamot och vice 

ordförande i fritids- och kulturnämnden, varför en ny ledamot och ny vice 

ordförande måste utses. Thomas Werthén från Moderaterna föreslår att 

Ann-Charlotte Kaljo, som redan är ledamot i fritids- och kulturnämnden, 

utses till vice ordförande och ber att få återkomma med förslag på ny 

ledamot vid ett kommande sammanträde.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Löneenheten 

Fritids- och kulturnämnden 

Fredrik Wärnbring 

Ann-Charlotte Kaljo 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  126 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/123 

 § 84 Medborgarförslag om kommunal småbåtshamn  

  

Beslut 

Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen utreder 

huruvida det finns möjlighet att anlägga en hamn i anslutning till 

centralorten Habo, exempelvis inom Sjogarpsområdet, se bilaga 3. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  127 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/118 

 § 85 Motion om större samlingslokal 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion med förslag om att Habo 

kommun planerar för en större samlingslokal, se bilaga 4. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Joakim Lindblom kommenterar motionen och säger att tanken  med den är 

att så ett frö om var det kan växa fram en lämplig samlingslokal.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  128 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/139 

 § 86 Motion om garanterad plats på äldreboende för de som 

önskar och har fyllt 85 år 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen utreder hur många personer över 85 år som har en önskan om 

äldreboende men som idag inte uppfyller kraven för att få ett bifall på 

ansökan, samt att kommunen inte beslutar om neddragning av platser 

förrän detta har inventerats, se bilaga 5. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike kommenterar motionen och säger att med tanke på 

socialnämndens ekonomi så kanske det väntas besparingar, men innan en 

eventuell besparing görs på antalet platser på Kärrsgården så bör det 

utredas hur många platser som behövs.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  129 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/138 

 § 87 Motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunen börjar ett arbete med att se över detaljplanen för området runt 

sjön i Furusjö, se bilaga 6. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Olle Moln Teike kommenterar motionen och säger att det är inte bara Habo 

tätort som växer och han tycker att man bör prioritera att ta fram 

åtminstone en detaljplan i Furusjö också.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  130 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/137 

 § 88 Motion om kött utan antibiotika till våra barn och äldre 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills, Hanna Englund och Helena Persson från Centerpartiet har 

lämnat in en motion med förslag om att Habo kommun har tydligare krav 

vid upphandling av kött med fokus på bra djurskydd och hög säkerhet och 

kvalitet vid köttproduktion, se bilaga 7. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Hanna Englund kommenterar motionen och säger att Centerpartiet i så stor 

utsträckning som möjligt vill att det ska serveras svenskt kött till våra barn 

och äldre. Hon vet att det inte går att ställa geografiska krav i 

upphandlingar, men det finns andra krav man kan ställa för att få till detta. 

Falköpings kommun har duktiga på detta och Hanna Englund föreslår att 

man i utredningen tittar på hur de har gjort. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  131 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/158 

 § 89 Motion om ett naturområde för människor, fauna och flora 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Lars Elwing (M) har lämnat in en motion med förslag om att utveckla 

naturområdet vid Hökesåns dalgång, se bilaga 8. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Lars Elwing kommenterar motionen genom att illustrera hur en dialog 

mellan två personer skulle kunna utspela sig vid kommande sekelskifte, då 

naturområdet har utvecklats.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  132 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/157 

 § 90 Medborgarförslag om gratis buss för äldre i kommunen 

  

Beslut 

Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att gratis buss införs 

för äldre kommuninvånare mellan kl. 09.00 och 15.00, se bilaga 9. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  133 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/156 

 § 91 Medborgarförslag om att pynta Habo centrum i sommar 

  

Beslut 

Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för handläggning och 

beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att svenska flaggor 

sätts upp i varje lyktstolpe under sommaren, se bilaga 10. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  134 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/155 

 § 92 Medborgarförslag om skyltning vid hastighetsbegränsning 

  

Beslut 

Medborgarförslaget översänds till byggnadsnämnden för handläggning och 

beslut.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att reglerna för 

hastighetsbegränsning vid Alléskolan ändras till 30 kilometer i timmen 

mellan kl. 7-17 och ej under juli månad. Detta för att öka respekten och 

acceptansen för hastighetsbegränsningen, se bilaga 11. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 

Byggnadsnämnden 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  135 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/164 

 § 93 Motion om införande av profilklasser på Hagabodaskolan 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Anders Rickman (L) har lämnat in en motion med förslag att Habo 

kommun utreder möjligheten av att införa en profilklass med inriktningen 

musik/kultur på Hagabodskolan. Målsättningen bör vara att första 

antagningen sker hösten 2018, se bilaga 12. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Anders Rickman kommenterar motionen och säger att fler och fler väljer 

skola efter vilka profil skolan har, och att det finns en risk att 

Hagabodaskolan tappar elever om Habo kommun inte också kan erbjuda en 

profilklass.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  136 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/163 

 § 94 Motion om att införa förstärkt resursenhet till skolorna i 

Habo 

  

Beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Anders Rickman (L) har lämnat in en motion med förslag att Habo 

kommun utreder möjligheten av att införa en profilklass med inriktningen 

musik/kultur på Hagabodskolan. Målsättningen bör vara att första 

antagningen sker hösten 2018, se bilaga 13. 

 

Kommunfullmäktiges behandling 

Anders Rickman kommenterar motionen och säger att i Jönköping finns 

det två resursenheter som är specialist på att undervisa de ungdomar som 

inte klarar av att undervisas tillsammans med sina klasskompisar, och att 

en liknande enhet kan behövas i Habo. Eventuellt skulle Habo och Mullsjö 

kunna driva en sådan verksamhet tillsammans. Anders Rickman önskar en 

utredning och säger att bra exempel finns att titta på i Jönköping.   

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  137 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/148 

 § 95 Information om rapportering av ej verkställda beslut 

  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Socialnämnden har för första kvartalet 2017 meddelat till Inspektionen för 

vård och omsorg samt till kommunens revisorer tre gynnande beslut enligt 

4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen samt tre gynnande beslut enligt 9 § LSS  

som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där 

verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott.  

 

 

---  

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  138 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 1 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  139 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 2 

Omröstning avseende paragraf nr        

BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

 

Gunnar Pettersson 

 

S 

 

X 

 

 

        

Thomas Werthén  M avstår         

Lars Davidsson KD X          

Morgan Malmborg SD  X         

Viveca Rydberg S X          

Lars Elwing M X          

Susanne Wahlström M X          

Jarl Karlsson   S X          

Anders Rickman  L X          

Hans Jarstig  KD X          

Olle Moln Teike SD X          

Fredrik Wärnbring   M - -         

Hanna Englund  C X          

Mary Eklund S X          

Margareta Fick   MP X          

Rolf Westmar M X          

Nicklas Gustavsson   S X          

Marie Lindholm  KD X          

Lennart Karlsson  - avstår         

Nils-Inge Carlsson S X          

Maria Alsén  L - -         

Åke Lundgren KD X          

Niklas Fungbrandt  M X 
         

Ulf Bertills  Helena Persson C X          

Joakim Lindblom SD X          

Kent Bjärkhed  Vincent Bohm S X          

Ann-Charlotte Kaljo Sven-Anders Nyström M X          

Carina Fritzon S X          

Victor Davidsson  KD X          

Agneta Karlsson   Elisabeth Malmborg SD  X         

Kerstin Klasson  MP X          

Ewa Wettebring  S X          

Bengt Stensmo  M X          

Lars-Åke Johansson S X          

Thomas Gustafsson S X          

                                                   Summa:                                    29 2         

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  140 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 3 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  141 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 4 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  142 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 5 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  143 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 6 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  144 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 7 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  145 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 8 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  146 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 9 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  147 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 10 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  148 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 11 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  149 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 12 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-06-08  150 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 13 

 


