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Dnr KS17/181

§1

Granskning av internkontroll vid överförmyndaren
Beslut
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB granskat den interna
kontrollen inom överförmyndarens verksamhet. Revisionsfrågan är om
överförmyndaren säkerställer att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Revisionens sammanfattande bedömning är att
överförmyndaren endast delvis säkerställer att verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.
Kommunfullmäktiges behandling
Revisionens ordförande Zaine Andersson (M) inleder och säger att man
bland annat velat granska avtalet med Jönköpings kommun och hur
överförmyndaren klarat uppgiften med att förse alla ensamkommande barn
med gode män. Därefter går Revsul Dedic från Deloitte igenom rapporten.
Revisonen har ett antal rekommendationer, bland annat rekommenderas
överförmyndaren att stärka sina rutiner för dokumenthantering, att tillse att
det upprättas årsräkningars i personakterna för ensamkommande
flyktingbarn eller att det fattas beslut om befrielse från att inkomma med
åskådning och att överförmyndaren tillser att granskning sker av
personakterna för ensamkommande flyktingbarn.
---

Justeras
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Dnr KS17/138

§2

Svar på motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) har inkommit med en motion med förslag om att
snarast se över detaljplanen för området runt Furusjön för att strandskyddet
åter ska träda i kraft och därmed bevara tillgängligheten för friluftslivet och
bevara miljön för djur- och växtlivet.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som föreslår att motionen
ska avslås. Byggnadsnämnden skriver att Furusjön omfattas av ett
strandskydd på 100 meter. De byggnadsplaner som är gällande för Furusjö
och som omfattar strandlinjen upprättades i slutet av 1950-talet. Sedan dess
har samhället byggts ut enligt planerna och endast en mindre del av den
planlagda marken är obebyggd. Den obebyggda mark som ligger inom ett
avstånd på 100 meter från sjön och som skulle omfattas av strandskydd om
strandskyddet återinträder är till större delen omgärdat av bebyggelse. Det
vill säga, marken närmast strandlinjen är redan avstyckad och bebyggd och
därmed redan ianspråktagen. Dessa markområden ägs av både
privatpersoner och kommunen.
Norr om Furusjön finns ett tiotal bebyggda bostadsfastigheter som går ned
till strandlinjen. Dessa tomter är inte planlagda och har bebyggts innan
lagen om strandskydd trädde i kraft. Det pågår ett planarbete med att ta
fram ytterligare ett tiotal bostadstomter, dessa placeras i bakkanten av
redan bebyggd och ianspråktagen mark och bedöms därmed inte påverka
området närmast sjön.
Att påbörja ett arbete med att ta fram en ny detaljplan/detaljplaner med
syfte att öka tillgängligheten för friluftslivet och bevara miljön för djuroch växtlivet bedöms ge väldigt liten effekt. Plan- och
exploateringsenheten har gjort bedömningen att de tomter som berörs bör
ligga kvar som bostadsändamål (BN 2017-12-07 § 108).
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2018-01-10 § 3)
Kommunfullmäktiges behandling
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen.
Lars Davidsson (KD) håller med om att detaljplanen behöver ses över, men
inte på grund av strandskyddet utan för att den är gammal. Lars Davidsson
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justeras

Expedierats
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Forts § 2
Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om avslag till motionen och dels Joakim Lindbloms förslag om bifall till
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/257

§3

Svar på motion om att minska matsvinnet
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om att lägga in ett mål
om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta läggs in i det
nya programmet som ska tas fram 2019.
Vidare beslutas att den del av motionen som handlar om att matavfallet ska
tillvaratas anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion om att matsvinnet måste
minska. Motionären skriver att enligt en studie av Sveriges
Lantbruksuniversitet slänger svenskarna ungefär 30 procent av den mat
som köps, och att situationen inom den offentliga sektorn i stort sett ser
likadan ut. Hon skriver att enligt Naturvårdsverket hamnar mellan 15 000
ton till 20 000 ton nylagad skolmat i soptunnorna varje år, vilket innebär en
kostnad på 600 miljoner kronor årligen.
Susanne Wahlström föreslår därför att Habo kommun ska ta ett bredare
grepp inom detta område, te x genom att lägga in det som ett mål i
handlingsplanen utifrån miljöprogrammet, för att minimera det onödiga
matsvinnet, och att Habo kommun ska bli ännu bättre på att tillvarata
avfallets resurser och verka för att matavfall ska behandlas biologiskt så att
växtnäring och energi tas tillvara och att även detta kopplas till
miljöprogrammet.
I nuvarande miljöprogram är det inskrivet att alla som bor och verkar i
Habo och Mullsjö kan bidra till en bättre miljö genom att minska
matsvinnet. När ett nytt miljöprogram ska tas fram 2019 skulle detta också
kunna läggas in som en konkret åtgärd för kostverksamheten, förskolorna,
skolorna och äldreomsorgen att arbeta med.
Habo kommuns avfallshantering kommer från och med 1 januari 2018 att
skötas av June Avfall & Miljö AB, som är ett bolag som ägs gemensamt av
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. I oktober 2018 kommer
Haboborna att erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar, och
även insamling av matavfall vilket även verksamheterna kommer att
erbjudas. Matavfallet som samlas in tas tillvara av Jönköpings kommuns
biogasanläggning.
Kommunstyrelsen föreslår att förslaget om att lägga in ett mål om att
minska matsvinnet i miljöprogrammet ska bifallas och att detta läggs in i
det nya programmet som ska tas fram 2019, samt att den del av motionen
som

Justeras
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Forts § 3
handlar om att matavfallet ska tillvaratas ska anses vara besvarad (KS
2018-01-10 § 4).
Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström tackar för behandlingen av motionen men tycker inte
att man ska vänta ända till 2019 med att lägga in ett mål om att minska
matsvinnet i miljöprogrammet. Hon yrkar att ett mål om att minska
matsvinnet läggs in i befintligt miljöprogram som just nu genomgår en
revidering.
Joakim Lindblom (SD) tycker att det är en bra motion och yrkar bifall till
Susannes förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att lägga in ett mål om att minska matsvinnet i nästa miljöprogram som
ska tas fram 2019, och dels Susanne Wahlströms förslag om att lägga in
målet i befintligt miljöprogram.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommuntyrelens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Susanne
Wahlströms förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 10 nej-röster. En ledamot avstår
från att rösta och två ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.
--Beslutet skickas till:
Miljöstrategen

Justeras
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Dnr KS17/259

§4

Svar på motion om att skydda barns integritet m.m.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion i vilken hon framför att
sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige
idag, men att vi tillsammans med förskolorna kan förebygga problemen
genom att lära barn och vuxna integritet. Susanne Wahlström skriver också
att styrande lagstiftning och läroplanen ger tydliga ramverk för förskolans
arbete med att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande
behandling och övergrepp, och att motionens intention är att ytterligare
förstärka det arbetet kring barns integritet och rättigheter som redan pågår i
Habo kommun.
I motionen föreslås
- att en övergripande likabehandlingspolicy som är gemensam för
Habo kommun ska tas fram och att den ska revideras årligen utifrån
de resultat som framkommer från likabehandlingsplanerna i de fem
rektorsområdena vi har i Habo kommun
- att man i policyn tar med att det inom förskolan ska arbetas aktivt
och förebyggande med likabehandling mot diskriminering och
kränkande behandling
- att Habo kommun ska ansluta sig till Förskolebrevet.se och
Förskolekartan för att synloggöra det goda arbete som görs i
kommunen inom detta område.
Från och med 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser och aktiva åtgärder i
diskrimineringslagen. Det är en utvidgning jämfört med tidigare och
omfattar nu alla diskrimineringsgrunder. De som berörs av de nya reglerna
är arbetsgivare och utbildningssamordnare. I den nya lagen ingår också att
ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och
sexuella trakasserier. Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras i fyra
steg. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska
- undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier
eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i
verksamheten
- analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
- vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan
krävas, och
- följa upp och utvärdera arbetet.
Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande och utöver dessa
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Forts § 4
fyra steg ska en lönekartläggning genomföras varje år. Personalenheten
kommer 2018 att ta fram en handlingsplan där aktiva åtgärder kommer att
implementeras i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Vad gäller likabehandling inom skolan är varje skola och förskola enligt
skollagen skyldig att årligen upprätta en plan mot kränkande behandling
(skollag 2010:800 8 kap. 6 §.) Alla skolor och förskolor i Habo kommun
har därför redan planer mot kränkande behandling och arbetar med dessa
frågor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en arbetsplan för
förskolans integritetsarbete. Planen utgår från förskolebrevets riktlinjer och
är ett komplement till förskolornas egna planer mot diskriminering och
kränkande behandling. Arbetsplanen håller just nu på att implementeras
inom förskolorna. När implementeringen av arbetsplanen är klar kommer
barn- och utbildningsförvaltningen att ta ställning till om man ska ansluta
sig till Förskolekartan.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 201801-10 § 5).
Kommunfullmäktiges behandling
Susanne Wahlström tackar för behandlingen av motionen och säger att hon
kan anse de två sista att-satserna vara besvarade, men hon yrkar bifall till
motionens första att-sats, det vill säga att en övergripande
likabehandlingspolicy som är gemensam för Habo kommun ska tas fram
och att den ska revideras årligen utifrån de resultat som framkommer från
likabehandlingsplanerna i de fem rektorsområdena som finns i Habo
kommun.
Maria Alsén (L) förstår Susanne Wahlströms resonemang, men säger
samtidigt att vi har en lagstiftning att falla tillbaka på när det gäller detta
och att vi måste lita på att den fungerar. Maria Alsén yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att anse hela motionen vara besvarad, och dels Susanne Wahlströms
förslag om att bifalla förslaget om en övergripande likabehandlingspolicy.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2018-01-25

9
Dnr KS17/275

§5

Svar på motion om mjuka linjen servicetransport
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att översända motionen till styrgruppen för
framtagande av översiktsplan för beaktande, och att motionen därmed
anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion i
vilken de föreslår att kostnaderna för mjuka linjen utreds grundligt, och att
mjuka linjen genomförs i Habo kommun, med utvärdering efter ett år vad
utfallet har blivit.
Med mjuka linjen menar motionärerna en servicetranssport som personer
som har svårigheter att, eller inte får, köra bil kan åka med gratis. Till
exempel funktionshindrade och vissa äldre. Motionärerna skriver att mjuka
linjen hjälper behövande att komma till vissa knutpunkter i samhället,
exempelvis mataffärer postkontor, apotek, vårdcentral, resecentrum och
kommunkontor.
Miljöpartiet lämnade nyligen in en liknande motion som avslogs så sent
som 26 oktober 2017 med hänvisning till de stora investeringsbehov som
kommunen står inför.
I Mullsjö kommun har man en liknande servicefunktion. Mullsjö kommun
har nyligen upphandlat och kostnaderna för deras mjuka linje är ca 300 000
kronor per år. Upplägget där är att linjen körs två dagar i veckan inom
Mullsjö tätort mellan kl. 9–14, och en dag i veckan i Sandhems tätort
mellan 9.30–11.30. Med motsvarande frekvens och körsträcka är det troligt
att Habo kommuns kostnader skulle hamna på en liknande nivå. Vad den
exakta kostnaden blir kan dock inte med säkerhet sägas förrän en
upphandling har genomförts.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen översänds till styrgruppen för
framtagande av översiktsplan för beaktande, och att motionen därmed
anses vara besvarad (KS 2018-01-10 § 6).
Kommunfullmäktiges behandling
Morgan Malmborg (-) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
--Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringsenheten
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Dnr KS17/315

§6

Policy för representation
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta upprättad policy för representation.
Ärendebeskrivning
Allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för
Habo kommun. Kommunen hanterar invånarnas skattemedel och med det
följer ett särskilt ansvar att alla berörda utför sitt uppdrag och arbete med
omdöme samt följer gällande lagar, regler och avtal. När det kommer till
kommunens representation har det tidigare saknats en policy för vad som
gäller, vilket är olyckligt då det underlättar för de som ska hantera dessa
frågor om inriktning och regelverk är fastlagda i en av kommunfullmäktige
beslutad policy.
Upprättat förslag till policy och riktlinjer hanterar regler och anvisningar
för extern och intern representation. Där framgår bland annat att extern
representation riktar sig till utomstående organisationer, företag och
enskilda personer i syfte att skapa, bibehålla eller avslutat goda relationer
och att den externa representationen ska ha ett direkt samband med och
vara till nytta för verksamheten och att försiktighet ska iakttas vid
återkommande representation mot en och samma person eller grupp av
personer. Den interna representationen riktar sig till den egna
verksamheten och mot kommunens personal eller dess förtroendevalda.
Intern representation ska ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för
goda arbetsresultat i den egna verksamheten
--Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Justeras
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Dnr KS17/307

§7

Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under 2018 annonsera om
kommunfullmäktiges sammanträden i HaboNytt.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. I den nya lagen
anges bland annat att kommunens officiella anslagstavla ska vara digital
och placeras på kommunens webbplats. En följd av det är att lagen om
vissa anslag på kommuns anslagstavla har upphävts. Det som ska kungöras
på kommunens anslagstavla ska därför kungöras på det väl avgränsade
stället på webbplatsen som kallas anslagstavla.
En annan förändring är att fullmäktiges sammanträden inte längre behöver
annonseras i ortstidning. Istället tillkännages sammanträden och anslag av
protokoll på den webbaserade anslagstavlan.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är det fullmäktige som
bestämmer i vilka ortstidningar och informationsblad uppgifter om
kommunfullmäktiges sammanträdes ska införas, och vilken information
som ska införas.
---
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Dnr KS17/316

§8

Motion om trygghetsboende på Kärrsgården
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Hans Jarstig (KD) har lämnat in en motion med förslag om att bygga om
nuvarande korttidsenhet på Kärrsgården till trygghetsboende. Under 2018
kommer korttidsenheten på Kärrsgården att omstruktureras.
Korttidsenheten kommer att användas som evakueringsavdelning när
ombyggnationen av demensenheterna görs. När ombyggnationen är
slutförd kommer korttidsenheten att stå tom och inga förslag på vad ska
användas till finns. Kristdemokraterna anser att denna avdelning mycket
väl kan utnyttjas som ett trygghetsboende för äldre och föreslår att intresset
för att driva och förvalta ett korttidsboende undersöks i det civila
samhället, och att det möjliggörs för en eventuell intressent att driva
trygghetsboendet med målsättningen att avtal skrivs så att boendet kan vara
i drift under första halvåret 2019. Se bilaga 2.
Kommunfullmäktiges behandling
Hans Jarstig kommenterar motionen och säger att trygghetsboende är något
som starkt efterfrågat, och att han tror att detta kan vara en bra lösning på
frågan.
--Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr KS18/16

§9

Ombud vid bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB
Beslut
Kommunfullmäktige utser Thomas Gustavsson (S) till kommunens ombud
vid bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB, och Lars Elwing (M) till
ombudets ersättare.
Ärendebeskrivning
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett
ombud.
Ombud vid bolagsstämmor med kommunens övriga bolag är
kommunfullmäktiges ordförande Thomas Gustavsson, och ersättare är
kommunfullmäktiges vice ordförande Lars Elwing, varför det föreslås att
dessa utses till ombud även vid bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB.
--Beslutet skickas till:
June Avfall & Miljö AB
Thomas Gustavsson
Lars Elwing
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Dnr KS18/19

§ 10

Motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och
unga i Habo kommun
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) och Hanna Englund (C) har lämnat in en motion
med förslag om att porrfilter ska införas i alla förskolor och skolors
nätverk, att detta kombineras med åldersanpassade samtal kring varför
filtren installeras, att en temadag hålls årligen där man har kritiska samtal
kring normer, samtycket ömsesidighet och respekt och att Habo Energi har
och erbjuder default-inställda opt-outlösningar och liknande till alla kunder
som använder bredbandsabonnemang från vårt bolag. Se bilaga 3.
Kommunfullmäktiges behandling
Hanna Englund kommenterar motionen och säger att den handlar om att
skapa trygghet för våra barn och unga och att det handlar om en angelägen
samhällsfråga. Vi vuxna måste ta ansvar för de normer och värderingar
som finns i samhället och för att våra barn får den kunskap de behöver.
--Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1

Omröstning avseende paragraf nr
BESLUTANDE
Gunnar Pettersson
Thomas Werthén Maria Lindell Westmar
Lars Davidsson
Morgan Malmborg
Viveca Rydberg
Lars Elwing
Susanne Wahlström
Jarl Karlsson
Anders Rickman
Hans Jarstig
Olle Moln Teike Kenneth Bock
Fredrik Wärnbring
Hanna Englund
Mary Eklund
Margareta Fick
Rolf Westmar
Nicklas Gustavsson
Marie Lindholm
Lennart Karlsson
Nils-Inge Carlsson Berit Torstensson
Maria Alsén
Åke Lundgren
Niklas Fungbrandt
Ulf Bertills Helena Persson
Joakim Lindblom
Kent Bjärkhed
Ann-Charlotte Kaljo
Carina Fritzon Vincent Bohm
Victor Davidsson
Agneta Karlsson
Kerstin Klasson Christina Källström
Ewa Wettebring
Bengt Stensmo
Lars-Åke Johansson
Thomas Gustafsson
Summa:
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Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
S
M
KD
SD
S
M
M
S
L
KD
SD
M
C
S
MP
M
S
KD
S
L
KD
M
C
SD
S
M
S
KD
SD
MP
S
M
S
S

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
avstår

X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

-

X
X
X
22
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