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Dnr KS17/270 

 § 151 Tillskjutande av medel för ombyggnad av före detta HVB-
hem i Västerkärr 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta 4 000 000 kronor i 2018 års 
investeringsram för ombyggnad av före detta HVB-boende i Västerkärr till 
hyreslägenheter. 
 
Vidare föreslår kommunstyrelsen fullmäktige besluta att förvaltningen av 
lägenheterna ska skötas av Habo Bostäder AB.  
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Habo kommun köpte 2015 in det före detta pensionatet Västersol i 
Västerkärr för att tillhandhålla boende för ensamkommande flyktingbarn. 
Boendet är utfört som verksamhet för vård eller boende (HVB). Behovet av 
platser inom denna boendekategori har nu minskat avsevärt i Habo 
kommun och fastigheten är nu utflyttad sedan månadsskiftet oktober-
november 2017. 
 
Då behovet av hyreslägenheter är stort i kommunen så har tekniska 
förvaltningen utrett möjligheten att bygga om och anpassa byggnaden till 
hyreslägenheter i stället för HVB. 
 
Kostnaden är kalkylerad till ca 4 miljoner kronor. Den föreslagna 
ombyggnaden resulterar i sju lägenheter i form av två 2:or, fyra 3:or och en 
enrumslägenhet i storlekarna mellan 44-86 m². 
 
Kommunstyrelsen föreslår att 4 miljoner kronor tillskjuts i 2018 års 
investeringsram för ombyggnad av före detta HVB-boende i Västerkärr till 
hyreslägenheter och att förvaltningen av lägenheterna ska skötas av Habo 
Bostäder AB.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom (SD) har ett tilläggsyrkande om att kommunfullmäktige 
ska besluta om att det ska vara en rättvis fördelning av lägenheterna och att 
Habo Bostäders bostadskö ska gälla.  
 
Morgan Malmborg (-) tycker inte att kommunen ska bygga och förvalta 
lägenheter, det ska Habo Bostäder AB göra, och yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Anders Rickman (L) säger att vi har en fastighet som står tom samtidigt  
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som behovet av lägenheter är väldigt stort. Initialt är det därför bra att 
Habo kommun ser till att fastigheten blir använd. Anders Rickman yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Gunnar Pettersson (S), Lars Elwing (M), Hans Jarstig (KD) och Margareta 
Fick (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Morgan Malmborgs avslagsförslag. Därutöver finns ett 
tilläggsyrkande från Joakim Lindblom om att Habo Bostäders bostadskö 
ska gälla.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 30 ja-röster och 2 nej-röster, 3 ledamöter är 
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Joakim Lindbloms 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige avslår det.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att yrkandet 
ska avslås röstar ja, den som röstar för att yrkandet ska bifallas röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 28 ja-röster och 2 nej-röster. 2 ledamöter avstår 
från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå yrkandet.  
  
---  
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Dnr KS17/91 

 § 152 Svar på motion om förbättrad matservering 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse att-satserna 1, 4 och 5 vara 
besvarade och att motionens övriga delar avslås. 
 
Reservationer 
Olle Moln Teike (SD), Joakim Lindblom (SD) och Thomas Werthén (M) 
reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
skollunchen ska vara en av dagens höjdpunkter. Måltiderna i skolan ger 
alla elever möjlighet till bra matvanor och är en viktig del av 
folkhälsoarbetet. Elever som äter skollunch har bättre förutsättningar att 
lära och genom att integrera måltiden i verksamheten kan den bland annat 
användas som ett pedagogiskt verktyg. Motionären skriver vidare att Habo 
kommun i dagsläget har en bra matservering, men att större delen av maten 
tillagas i centralkök för att sedan distribueras till skolor och förskolor i 
värmeskåp, och att denna hantering sänker kvalitén på maten. Motionären 
föreslår  

1. att Habo kommun strävar efter att alla mat ska lagas på plats i den 
mån det är möjligt och vid nybyggnation av skolor, förskolor och 
äldreboende ska det planeras för tillagningskök,  

2. att matutskick hålls till ett minimum och tanken om ett centralkök 
skrotas  

3. att användningen av sous vide och halvfabrikat utreds och hålls till 
ett minimum,  

4. att befintliga kök ses över och kompletteras där det behövs så att mat 
kan lagas på plats,  

5. att man strävar efter att andelen ekologisk och närproducerad mat 
blir högre.  

 
Tekniska förvaltningen har genom kostchefen skrivit ett yttrande över 
motionen, i vilket hon bland annat skriver att Habo Kost sedan ett antal år 
har ansett att ett antal mottagningskök bör byggas och anpassas för 
tillagning. Nu har kommunstyrelsen beslutat att möjligheten att anpassa 
köket på Hagabodaskolan för tillagning igen ska utredas, och att alltid 
överväga möjligheten att bygga tillagningskök vid planering av nya 
förskolor och skolor (KS 2017-09-13 § 130). Fagerhults förskola kommer 
efter ombyggnaden att ha ett tillagningskök som även kommer att laga 
maten till Brandstorps förskola.  
 
Vidare skriver kostchefen att Habo kost endast använder en sous vide- 
produkt och det är kokt, rimmad fläskbog. Som hel- och halvfabrikat  
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används t.ex. färsprodukter som köttbullar, biffar, korv, blodpudding, 
ugnspannkaka och potatisbullar eftersom det inte är möjligt att göra dessa 
komponenter från grunden då det är alltför stora volymer som ska 
produceras. Habo kost jobbar hela tiden på att utveckla matsedeln med nya  
recept där strävan är att tillaga mer mat från grunden.  
 
I det kostpolitiska programmet framgår att andelen ekologiska livsmedel år 
2016 ska utgå till minst 25 % för att succesivt öka till 2020, då 
målsättningen är att andelen ska ligga på 50%. I uppföljningen som gjordes 
inför bokslut 2016 kunde konstateras att andelen ekologiska livsmedel 
uppgick till 27 % vilket innebär att etappmålet med god marginal uppnåtts 
 
Kommunstyrelsen föreslår att att-satserna 1, 4 och 5 ska anses vara 
besvarade och att motionens övriga delar avslås (KS 2017-11-29 § 182). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike tackar för behandlingen av motionen och säger att Habo 
kost gör ett bra jobb, men med mindre enheter skulle det bli lättare att laga 
mat från grunden. Olle Moln Teike yrkar bifall till motionen.  
 
Thomas Werthén (M) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till motionen.  
 
Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen. 
 
Margareta Fick (MP) och Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förlag 
om att att-satserna 1, 4 och 5 ska anses vara besvarade och att motionens 
övriga delar ska avslås, och dels Olle Moln Teikes förslag att motionen ska 
bifallas.  
 
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 Olle Moln Teikes 
förslag röstar nej.  
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Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 16 ja-röster och 14 nej-röster. 2 ledamöter avstår 
från att rösta och 3 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
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Dnr KS17/137 

 § 153 Svar på motion om kött utan antibiotika till våra barn och 
äldre 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Centerpartiet har lämnat in en motion med förslag om att Habo kommun 
har tydligare krav vid upphandlingen av kött med fokus på bra djurskydd 
och hög säkerhet och kvalitet vid köttproduktion. Motionärerna skriver att 
Sverige är det land i EU som använder minst antibiotika i djurupp-
födningen, men att man i dagsläget inte enbart kan köpa in svenskt kött 
eftersom upphandlingslagar gör att man inte kan ställa geografiska krav på 
var livsmedel ska komma ifrån. Däremot går det att ställa olika ekologiska 
krav och kvalitetskrav. 
 
Kostchef Lena Bergström och inköpscontroller Charlotta Strengberg har 
skrivit ett yttrande över motionen. De skriver att Habo kommun inte 
upphandlar sina livsmedel själva utan har avtal med Jönköpings kommun. 
Jönköpings kommun har beslutat att miljö- och djurskyddskraven ska öka 
vid upphandlingar. I nuvarande upphandling är ca 80 % av köttet svenskt 
och kycklingen 100 % svensk. Det finns även en hel del ekologiska 
produkter på avtal, men det händer att de restas hos leverantör. I de krav 
som ställs på det upphandlade köttet anges också att antibiotika endast ska 
användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt 
motiverat. 
 
Kommunstyrelsens förslår att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hanna Englund (C) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 

 
 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-12-14  259 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/258 

§ 154 Svar på  motion om ökad tillgänglighet 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservationer 
Thomas Werthén, Susanne Wahlström, Lars Elwing, Fredrik Wärnbring, 
Rolf Westmar, Niklas Fungbrandt, Lotta Kaljo och Sven-Anders Nyström 
från Moderaterna reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström inkom 2017-10-02 med en motion angående en ökad 
tillgänglighet utifrån att det i en riksomfattande enkät framgår att minst  
400 000 äldre kommer att stå utanför det digitala samhället. Motionären för 
fram att kontakter med kommunen även i framtiden måste kunna skötas per 
telefon, brev eller genom besök och att det är viktigt att alla människor som 
saknar digital teknik, eller har svårt att använda den, erbjuds välfungerande 
alternativa kanaler och tjänster. 

Vidare skriver motionären att det är angeläget att hitta sätt att stötta de som 
behöver hjälp att vara digitalt aktiva. Motionären anser att Habo kommun 
genom god kommunikation och utbildningsinsatser kan bidra till att hjälpa 
invånarna att vara digitalt aktiva och erbjuda väl fungerande kanaler som 
inte är digitala för att hålla hög och god tillgänglighet till våra medborgare. 
Motionären yrkar att det genomförs två utbildningstillfällen per år där man 
går igenom hur man digitalt kan komma i kontakt med kommunen och få 
kunskap om vilka digitala tjänster som erbjuds. Motionären för också fram 
vikten av att brukarna ska få kunskap om hur tjänsterna fungerar och också 
få en insikt i vilka alternativa val det finns till de digitala tjänsterna samt att 
man i det kontinuerliga arbetet med att ge god service till våra medborgare 
fortsätter att arbeta med såväl digitala kanaler som med de ”gamla 
vanliga”. 

Kommunchef Jan Sundman skriver att motionären tar upp en angelägen 
fråga kring problemen med att kunna hänga med i utvecklingen när 
digitaliseringen går fort och där många kommuninvånare, säkert inte enbart 
äldre personer, kan känna både en stress och ett bekymmer med att kunna 
hänga med i den snabba utvecklingen inom området.  
 
Vilka uppgifter och vilket ansvar som den kommunala organisationen ska 
ha och vad som ingår i den kommunala kompetensen kan naturligtvis alltid 
diskuteras och även förändras över tid. Att säkerställa att det finns 
alternativa vägar och välfungerande kanaler som inte är digitala för att 
kunna hålla en hög och god tillgänglighet till medborgarna, även till de 
som av olika anledningar upplever att den digitala världen är svår att ta till  
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sig, är en väsentlig och prioriterad uppgift. Förhoppningsvis upplever  
också kommuninvånarna i Habo att det inte är några problem att nå 
kommunen via telefon, brev eller besök. För att säkerställa en god  
tillgänglighet är detta också ett prioriterat mål som är fastställt av 
kommunfullmäktige och som via en riktad mätning följs upp i slutet av  
2017. Det finns i dagsläget heller inga planer eller beslut på att minska 
telefoni, reception eller övriga ”gamla vanliga” kanaler.  
 
I dagsläget har kommunen digitaliserade tjänster för förskola, fritidshem, 
kulturskola samt inom fritids- och kulturverksamheten. Verksamheterna 
upplever att det inte finns något behov av utbildning för våra invånare i 
tjänsterna. Det finns väl utarbetade anvisningar och det är sällan någon hör 
av sig till förvaltningarna angående några problem med tjänsterna men när 
det händer finns det snabbt hjälp att få. Nyligen deltog också barn- och 
utbildningsförvaltningen på en ”minimässa” på biblioteket med uppdraget 
att informera/hjälpa/utbilda kommuninvånare om de digitala tjänsterna 
men det var ett lågt behov av stöd och hjälp. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström yrkar bifall till motionen.  
 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förlag, dels Susanne Wahlströms 
förslag om bifall till motionen och dels kommunstyrelsens förslag om 
avslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
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Dnr KS17/139 

 § 155 Svar på motion om garanterad plats på äldreboende för de 
som önskar och har fyllt 85 år 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) lämnat in en motion om garanterad plats på 
äldreboende för de som önskar och har fyllt 85 år. I motionen föreslås att 
det ska utredas hur många personer över 85 år som har en önskan om 
äldreboende men som inte idag uppfyller kraven att få ett bifall på ansökan, 
och att inga beslut om neddragningar av platser ska tas förrän ovanstående 
är inventerat.  
 
Särskilt boende är en boendeform för dem som har behov av tillgång till 
personal stora delar av dygnet på ett sätt som inte kan tillgodoses i ordinärt 
boende. 
 
I socialtjänstlagen regleras inte ålder utan det är varje individs individuella 
behov som ska vara styrande för beviljandet av stöd. Alla individer ska 
bedömas på ett likvärdigt sätt utifrån behov och gällande lagstiftning. 
Ålder kan inte likställas med behov och kan därmed inte vara ett kriterium 
för särskilt boende. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som skriver att med tanke på 
framtida utmaningar med ökat antal äldre bör platserna vid särskilt boende 
förbehållas personer med stora omsorgsbehov. Särskilt boende beviljas när 
den äldres behov av vård, omsorg och trygghet är så omfattande att det inte 
kan tillgodoses i ordinärt boende. Särskilt boende är bemannad med 
personal dygnet runt och utgör därmed en kostnadsintensiv verksamhet. 
2016 uppgick kostnaden för en plats på särskilt boende till 945 000 kronor 
medan kostnaden per brukare inom hemtjänst uppgick till 371 000 kronor. 
 
Om kommunen skulle garantera att människor som uppnått en viss ålder 
skulle ges möjlighet att flytta in på särskilt boende är risken stor att särskilt 
boende fylls med personer som inte har behov av det och att de därför blir 
långvarigt boende där. 
 
I Habo behöver ingen stå i kö efter att ha fått bifall på sin ansökan om 
särskilt boende. Väntetiden från bifall på ansökan till inflyttning på särskilt 
boende är mycket liten. 
 
Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås (SN 2017-09-20 § 104), 
vilket också kommunstyrelsens förslår (KS 2017-11-29 § 185).  
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Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, vilket också 
Anders Rickman (L), Morgan Malmborg (-) och Gunnar Pettersson (S) 
gör.  
 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om avslag och dels Joakim Lindbloms förslag om bifall. 
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
 
---  

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-12-14  263 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/210 

 § 156 Svar på motion om att uppmuntra skolor att bjuda in 
elevernas föräldrar att arrangera studiebesök 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Olle Moln-Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) har inkommit med en 
motion med ett förslag om att skolorna ska uppmuntras att bjuda in 
elevernas föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller för att berätta om 
sitt yrke.  
 
Habo kommun har en arbetsplan för samarbetet mellan skola och arbetsliv 
som antagits av barn- och utbildningsnämnden den 17 februari 2015. 
Arbetsplanen har reviderats vid ett tillfälle, den 1 mars 2017. Syftet med 
arbetsplanen är att alla elever i Habo ska få en likvärdig kontakt med 
arbetslivet och de olika aktiviteterna som finns i denna ska kunna anpassas 
till elevernas intressen, ålder och mognad. Målet är att eleverna genom ett 
ökande ansvarstagande ska kunna bli mer rustade för att möta de krav som 
ställs i ett kommande arbetsliv. Två av alla de aktiviteter som finns i 
arbetsplanen är dels att föräldrar ska bjudas in till skolan för att berätta om 
sitt yrke och dels studiebesök på olika arbetsplatser. Motionen har 
remitterats till barn- och utbildningsnämnden som ställer sig positiv till 
motionens förslag, men föreslår ett avslag på motionen med motiveringen 
att de aktiviteter som motionärerna föreslår redan genomförs i Habo 
kommuns skolor (BN 2017-10-17 § 88). Även kommunstyrelsen föreslår 
att motionen ska avslås (KS 2017-11-29 § 186).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Nicklas Gustavsson (S) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---  

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 
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Dnr KS17/273 

 § 157 Medborgarförslag – förlängning av försöksperiod 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga försöksperioden med 
medborgarförslag till och med 2018-12-31 och att utvärdering av försöket 
ska ske under våren 2019.  

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-08-27 att införa medborgarförslag 
under en försöksperiod på två år, med start i januari 2016, samt att försöket 
skulle utvärderas hösten 2017. 

Då det tog nästan ett år innan de första medborgarförslagen kom in till 
kommunen föreslås att försöksperioden förlängs ett år och att utvärdering 
sker efter mandatperiodens slut under våren 2019.  

  
---  

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-12-14  265 
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Dnr KS17/ 

 § 158 Motion om väderskyddad parkeringsplats för personer med 
funktionshinder 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Klasson (MP) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion 
med förslag om att kommunfullmäktige beslutar om väderskyddad 
parkeringsplats för personer med funktionshinder vid vårdcentralen. Se 
bilaga 2.   
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Margareta Fick (MP) kommenterar motionen och förtydligar att hon menar 
väderskyddad parkeringsplats vid vårdcentralen.   
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/ 

 § 159 Motion om redovisning av fullmäktiges beslut 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Klasson (MP) och Margareta Fick (MP) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår att fullmäktige varje år ska få en redovisning av ej 
verkställda beslut. De skriver också att om förutsättningarna har ändras så 
beslutet inte behöver verkställas ska fullmäktige fatta ett nytt beslut. 
Redovisningen ska också innehålla besvarade motioner. Se bilaga 3.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Margareta Fick kommenterar motionen och säger att en motion som 
tidigare blivit bifallen sedan inte har prioriterats i budgetarbetet, och 
därmed så att säga har försvunnit. Därför vill hon att alla bifallna och 
besvarade motioner ska redovisas, och även alla andra beslut som 
kommunfullmäktige fattar. Har förutsättningarna för att verkställa ett 
beslut ändrats ska kommunfullmäktige bestämma om även beslutet ska 
ändras.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/294 

 § 160 Motion om utökade pedagogiska måltider 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion 
i vilken de skriver att skollunchen ska vara en stund för barnen att avnjuta 
sin lunch i lugn och ro. Att barnen verkligen äter skollunchen är en 
förutsättning för att få en bra skoldag. För att uppnå det så krävs en vuxens 
närvaro. Den vuxne ska visa och uppmuntra barnen hur  man äter enligt 
kostcirkeln, men även hålla ordning på barnen och se till att lunchen blir en 
lugn stund. Motionärerna föreslår att barn- och utbildningsförvaltningen får 
i uppdrag att utreda kostnaden för att utöka pedagogiska måltider så att all 
pedagogisk personal får möjlighet att äta varje skoldag. Se bilaga 4.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/300 

 § 161 Medborgarförslag om att ge stenmurarna vid Klingekärr ett 
varaktigt skydd 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att ge de vackra 
stenmurarna på Klingekärr ett varaktigt skydd. Se bilaga 5. 
 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Dnr KS17/299 

 § 162 Medborgarförslag om skyltning av rastplats 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att sätta upp skyltar för 
att visa att det finns möjlighet att rasta vid Västgöte. Se bilaga 6. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr  151 151 152   
BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

     

Thomas Werthén  M X  X   X     
Lars Davidsson KD X  X  X      
Morgan Malmborg SD  X avstår       
Viveca Rydberg  S X  X  X      
Lars Elwing M X  X   X     
Susanne Wahlström   M X  X   X     
Jarl Karlsson   S X  X  X      
Anders Rickman  L X  X   X     

Hans Jarstig  KD X  X  X      
Olle Moln Teike SD X   X      
Fredrik Wärnbring   M X  X   X     
Hanna Englund   C X  X  avstår    
Mary Eklund  Annette Johansson S X  X  X      
Margareta Fick   MP X  X  X      
Rolf Westmar M X  X   X     
Nicklas Gustavsson   S X  X  X      
Marie Lindholm Ragnwald Ahlnér KD X  X   X     
Lennart Karlsson  -  X avstår       
Nils-Inge Carlsson S X  X  avstår    
Maria Alsén   L - - - - - -     
Åke Lundgren KD X  X  X      
Niklas Fungbrandt  M X  X   X     
Ulf Bertills   C - - - - - -     
Joakim Lindblom SD X   X      
Kent Bjärkhed  Berit Torstensson  S X  X  X      
Ann-Charlotte Kaljo  M X  X   X     
Carina Fritzon  Vincent Bohm S X  X  X      
Victor Davidsson  KD X  X  X      
Agneta Karlsson    SD - - - - - -     
Kerstin Klasson  MP X  X  X      
Ewa Wettebring  S X  X  X      
Bengt Stensmo Sven-Anders Nyström M X  X   X     
Lars-Åke Johansson S X  X  X      
Thomas Gustafsson   S X  X  X      
                                                   Summa:                                    30 2 28 2 16 14     

 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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 Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-12-14  275 
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Bilaga 6 
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