
 

Kommunfullmäktige 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-09-27  0 
 

 

Innehållsförteckning 

              Ärende 
§ 91 Information om folkhälsoenkät Ung ....................................................................... 162 

§ 92 Reviderad strategi och handlingsplan för en jämlik hälsa och ett bra liv i Habo 
kommun .................................................................................................................. 163 

§ 93 Uppföljning av miljöprogrammet ........................................................................... 164 

§ 94 Samverkan med Mullsjö kommun om inköpsfunktion samt upphörande av 
samordnad varudistribution .................................................................................... 165 

§ 95 Svar på motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och unga i Habo ...... 167 

§ 96 Svar på motion om kostnader för lägenheter (varför lämnar ungdomar Habo?) .... 170 

§ 97 Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier .......................................... 172 

§ 98 Information om rapportering av ej verkställda beslut – andra kvartalet 2018 ........ 174 

§ 99 Medborgarförslag om planering för klimatsmart energiproduktion ....................... 175 

§ 100 Slutord ..................................................................................................................... 176 

 

 
 



 

Kommunfullmäktige 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-09-27  161 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2018-09-27 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018- Datum då anslaget tas ned 2018-10- 
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Underskrift  
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 § 91 Information om folkhälsoenkät Ung 
  

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och 
folkhälsoplanerare Lena Hedin informerar om resultatet av 
folkhälsoenkät Ung. Enkäten omfattar frågor kring hälsa, 
levnadsvanor, skola, relationer och trygghet, samt livet och 
framtiden.  
 
Enkäten har ställts till hela länet i årskurs 9 och gymnasiet, men i 
Habo har man valt att ställa den även till årskurs 7 och 8. Habo 
kommun har bäst svarsfrekvens i länet.  
 
Anders Ströberg och Lena Hedin redovisar svaren på några av 
frågorna som har ställts.  
 
Sammanfattningen visar att  

• De unga i kommunen svarar överlag att de mår bra 
• Fler tjejer än killar har haft två eller fler psykiska eller 

somatiska besvär mer än en gång i veckan, de senaste sex 
månaderna 

• Killarna upplever i allmänhet att de är tryggare på olika 
arenor jämfört med tjejerna. 

• Något fler tjejer jämfört med killar har blivit utsatta för 
mobbning, trakasserier eller kränkningar. 

• De flesta unga trivs mycket bra eller bra med livet just nu.  
 
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
---   
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Dnr KS18/69 

 § 92 Reviderad strategi och handlingsplan för en jämlik hälsa 
och ett bra liv i Habo kommun    

  
Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad strategi och 
handlingsplan för en jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
2016 antogs strategi och handlingsplan för en jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun. Med anledning av att det 2017 kom rapporter om en 
ökande psykisk ohälsa i Habo kommun sattes stödåtgärder in och 
folkhälsorådet beslutade att handlingsplanen behövde revideras. Bland 
annat har ett nytt avsnitt om att främja psykisk hälsa lagts till.  
 
Strategin i övrigt har inte reviderats utan sträcker sig fram till 2019. Syftet 
med Habo kommuns strategi för jämlik hälsa är att utjämna olikheter i 
hälsa i Habo kommun. För att skapa bättre möjligheter till ett gott och 
aktivt liv på lika villkor måste faktorer såsom arbetslöshets- och 
utbildningsfrågor, social trygghet, boende och fritidsmiljöfrågor tas i 
beaktande eftersom det är sådana faktorer som påverkar befolkningens 
hälsa. Kommunerna har därmed en mycket viktig roll för att påverka 
befolkningens hälsa.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
reviderad strategi och handlingsplan för en jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun (KS 2018-09-12 § 116).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) och Maria Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
 
---  
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Dnr KS17/132 

 § 93 Uppföljning av miljöprogrammet 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av miljöprogrammet 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöstrateg Ellen Lindberg har gjort en uppföljning av miljöprogrammet 
för år 2017. 
 
Miljöprogrammet antogs år 2014. Programmet gällde för åren 2014–2017. 
Under 2017 reviderades programmet och programperioden har förlängts till 
och med 2019. 
 
Uppföljningen visar att utvecklingen går åt rätt håll, flera åtgärder har 
bättre status i år än vid senaste uppföljningen, men mycket arbete återstår 
för den resterande tiden av programperioden. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Miljöstrategen 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-09-27  165 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/216 

 § 94 Samverkan med Mullsjö kommun om inköpsfunktion samt 
upphörande av samordnad varudistribution 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta distributionssystemet samordnad 
varudistribution samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt 
belysa möjligheten att tillskapa en upphandlartjänst inom Habo kommuns 
organisation med huvudsaklig uppgift att hantera de ramavtal som idag är 
anslutna till samordnad varudistribution. 
 
Ärendebeskrivning 
Sedan våren 2016 har Habo kommun deltagit i den samordnade 
varudistributionen, SVD, som införts tillsammans med Jönköpings och 
Mullsjö kommuner. Kommunchef Jan Sundman skriver i skrivelse daterad 
2018-08-15 att det nu kan konstateras att förväntningarna på systemet inte 
har infriats utan istället så har det skapat merkostnader och administrativt 
merarbete utan önskvärda effekter på bland annat miljö och trafiksäkerhet. 
Det finns därför ett behov av att omgående inleda arbetet med att avsluta 
distributionssystemet och påbörja arbetet med en alternativ lösning för 
upphandlingsarbetet. 
 
De ekonomiska effekterna har inte blivit som förväntat efter införandet av 
samordnad varudistribution. Leveranskostnaderna har fördyrats och det har 
inte kompenserats fullt ut av lägre priser i ramavtalen. Miljöeffekterna har 
också visat sig marginella då kommunen och andra företag fortfarande får 
leveranser med andra distributionsföretag, t ex PostNord, DB Schenker, 
Bring och DHL eller direkt med leverantörernas egna distributionsbilar, 
flera gånger i veckan vilket gör att antalet lastbilar som trafikerar 
kommunen i princip är oförändrat. 
 
Idag är 15 ramavtal anslutna till SVD som exempelvis olika livsmedel, 
städprodukter, lekmaterial, kontorsmaterial, idrotts- och friluftsmaterial 
samt datatillbehör och ergonomiprodukter m.m. Ett utträde från SVD 
innebär att dessa avtal måste upphandlas så de inte är beroende av SVD. 
Det innebär också att det inte kommer att vara optimalt att i fortsättningen 
samverka med Jönköpings kommun upphandlingsenhet kring dessa 
upphandlingar då god samverkan bygger på gemensamma förutsättningar 
och olika krav på leveranser riskerar att bli en alltför avvikande faktor. 
Dessutom anpassas Jönköpings varuupphandlingar nu för e-handel vilket 
är en oönskad utvecklingsriktning för Habo kommun då detta kräver en 
omfattande administration och systemstöd.  
 
Då SVD beräknas kosta Habo kommun 600 000 kronor så finns ett 
utrymme, vid ett utträde ur systemet, att stärka kommunens 
upphandlingsverksamhet. De föreslagna förändringarna bedöms vara  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-09-27  166 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 94 
 
positiva över tid, d.v.s. kostnaden blir något lägre än idag sett till 
kommunen som helhet. Det finns också en potential att kunna anpassa 
upphandlingar bättre för våra lokala förutsättningar om vi upphandlar 
själva. Kommunstyrelsen har föreslagit att samverkan ska ske med Mullsjö 
kommun och att man ska finansiera en gemensam tjänst (KS 2018-09-12 § 
112).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) berättar att han och övriga kommunalråd har kommit 
fram till att Habo skulle kunna finansiera en egen inköpsfunktion när man 
går ur avtalet med samverkande varudistribution. Han har därför ett 
ändringsyrkande som innebär att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt belysa möjligheten att tillskapa 
en upphandlartjänst inom Habo kommuns organisation med huvudsaklig 
uppgift att hantera de ramavtal som idag är anslutna till samordnad 
varudistribution.  
 
Anders Rickman (L) delar Gunnar Pettersson uppfattning.  
 
Hans Jarstig (KD) ställer sig bakom Gunnar Petterssons yrkande och säger 
att det även är viktigt att involvera hela koncernen med bolagen också.  
 
Thomas Werthén (M) ställer sig bakom yrkandet och vill skicka med att 
det finns andra kommuner som gjort utredningar på detta som det vore bra 
om vi kunde ta del av.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att kommunstyrelsens förslag är tillbakadraget och att 
det därmed bara återstår det nya förslaget från Gunnar Pettersson. Han 
ställer proposition på förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Gunnar Petterssons förslag.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Mullsjö kommun 
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Dnr KS18/19 

 § 95 Svar på motion om rätten till en trygg framtid för våra barn 
och unga i Habo 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 75 000 kronor år 2019 till 
folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland våra barn 
och ungdomar i enlighet med att-sats tre. Elevhälsan ska inkomma med en 
utvärdering av insatserna hösten 2019 till folkhälsorådet för eventuellt 
permanenterande. Därmed anses motionen vara besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) och Hanna Englund (C) har lämnat in en 
gemensam motion där de skriver att vuxenvärlden sviker barn och unga när 
vi utsätter dem för att exponeras helt ofiltrerat för våldsam och 
kvinnoförnedrande pornografi. Motionärerna menar att vuxna måste ta ett 
ansvar för de värderingar och normer som vi har i dagens samhälle, och att 
vi ska vara ett filter och skydd för våra barn. Dagens teknik möjliggör att vi 
kan vara ett filter genom t ex opt-outlösningar för bredband. 
 
Motionärerna skriver också att det behövs ett utökat arbete kring kritiskt 
förhållningsätt till porr i sex- och samlevnadsundervisningen för att våra 
barn och unga ska bli bättre rustade för den i många fall ofiltrerade 
omvärld som de utsätt för i dagens samhälle. 
 
Motionärerna föreslår 

• att Habo kommun ska införa porrfilter i alla förskolor och skolors 
nätverk 

• att ovanstående kombineras med åldersanpassade samtal kring 
varför filtren installeras 

• att en temadag hålls årligen där man har kritiska samtal kring 
normer, samtycke, ömsesidighet och respekt 

• att Habo Energi har och erbjuder default-inställda opt-out lösningar 
och liknande till alla kunder som använder bredbandsabonnemang 
från vårt bolag. 

 
Kommunchef Jan Sundman skriver i skrivelse daterad 2018-07-04 att det 
redan idag finns ett ”porrfilter” i skolorna och förskolornas nätverk. En 
uppgradering till ett ännu mer avancerat filter bedöms kräva investeringar 
och kostnader på uppemot knappt 150 000 kronor per år, och att det är 
svårt att skydda sig fullt ut oavsett hur mycket kommunen investerar.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det viktigaste är att föra 
kontinuerliga samtal och ha en hög aktualitet i det dagliga arbetet kring 
dessa frågor. Verksamhetens använder sig också av Sveriges Kommuner  
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och Landstings uppföljningsverktyg LIKA. Där ingår som viktiga delar att 
pedagogerna har förståelse för nätkränkningar och har verktyg för att 
motverka dessa samt också har goda kunskaper av säker hantering av nätet.  
 
I överenskommelsen om lån av lärplatta som eleverna och 
vårdnadshavarna undertecknar finns en punkt att eleverna inte får besöka 
webbsidor med stötande eller kränkande innehåll om det inte är 
överenskommet med en lärare som en del av undervisningen. Någon 
möjlighet att ha kontroll på vad eleverna surfar på för sidor via sin telefon 
har dock inte skolan. Vad gäller förslaget om temadagar normer, samtycke 
ömsesidighet och respekt så hålls det varje år temadagar i årskurs 7 och 8.  
 
När det gäller Habo Energi och kravet på att de ska införa default-inställda 
opt-out lösningar så har det bäring på bolagets samarbete inom bolaget 
Netsam tillsammans med Jönköpings Energi. Netsam ansvarar för driften 
och utrustningen av nätet och Habo Energi äger idag 10,1 procent av 
Netsam. Stadsnätet i Habo är ett öppet stadsnät där det i dagsläget finns 
dryga tiotalet tjänsteleverantörer för internettjänster varav Habo Energi är 
en av dessa. Habo Energis tjänsteförsäljning förväntas minska, för att så 
småningom upphöra, då allt fler väljer andra leverantörer. 
 
Det är tekniskt möjligt att filtrera den internettrafik som förmedlas till 
Habo Energis kunder. Kostnaden bedöms av bolagets verkställande 
direktör till 500 000 kronor. Åtgärdens betydelse kommer att minska i takt 
med att Habo Energis andel av tjänsteförsäljningen minskar. Om Habo 
kommun önskar att bolaget ska införa detta trots det innebär det att det bör 
ske via ett utfärdat ägardirektiv. 
 
Kommunstyrelsen förslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 2018-
09-12 § 118). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) säger att denna fråga måste tas på allvar och att han och 
övriga kommunalråd har diskuterat motionen igen. Hans Jarstig har ett 
tilläggsyrkande som innebär att budgetberedningen avsätter 75 000 kronor 
år 2019 till folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland 
våra barn och ungdomar i enlighet med att-sats tre. Elevhälsan ska 
inkomma med en utvärdering av insatserna hösten 2019 till folkhälsorådet 
för eventuellt permanenterande.  
 
Thomas Werthén (M) säger att det är en angelägen fråga och ställer sig 
bakom Hans Jarstigs förslag.  
 
Maria Alsén (L) ställer sig också bakom förslaget och säger att det är 
viktigt att inte glömma föräldrarna i detta.  
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Susanne Wahlström (M) är glad för tilläggsyrkandet och ställer sig bakom 
det.  
 
Hanna Englund (C) ställer sig bakom och håller med om att det är viktigt 
att involvera föräldrarna.  
 
Gunnar Pettersson (S) är jätteglad för denna lösning och yrkar bifall till 
Hans Jarstigs förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns kommunstyrelsens förslag med ett 
tilläggsyrkande från Hans Jarstig. Han ställer proposition på förslaget och 
tilläggsyrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
förslagen.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Folkhälsorådet 
Enhetschef elevhälsan 
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Dnr KS18/98 

 § 96 Svar på motion om kostnader för lägenheter (varför lämnar 
ungdomar Habo?) 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion 
där de föreslår att den totala kostnaden för bostäder åt nyanlända och 
ensamkommande som kommunen och Habo bostäder gjort redovisas samt 
att den totala kostnaden för lägenheter som kan sökas av alla som 
kommunen och Habo bostäder gjort redovisas.  
 
Motionärerna framför att Habo kommun ligger på en negativ topplacering i 
Sverige när det gäller att ungdomar mellan 20-24 år lämnar sin kommun 
och att anledningen till detta kan vara arbets- eller studierelaterade men 
motionärerna misstänker att avsaknaden av hyresrätter kan vara en 
bidragande orsak och anser att kommunens ledande majoritet inte gjort 
någonting för att underlätta bostadsbristen för just den gruppen. 
Därför önskar de en kalkyl på hur mycket pengar som satsats på bostäder 
till infödda ungdomar i jämförelse med nyanlända invandrare samt 
ensamkommande asylsökande. 
 
Kommunchef Jan Sundman skriver 2018-06-25 att det efter samråd med 
kommunens ekonomichef kan konstateras att det under perioden 2011-
2016 har byggts 278 nya bostäder i Habo kommun. De bestod av 167 
villor, 32 parhus och 78 lägenheter och när det gäller investeringar i 
bostäder direkt dedikerade till ensamkommande ungdomar så förvärvade 
Habo kommun i slutet av år 2015 fastigheten Västerkärr 1:42 för drygt 4 
miljoner kronor. Värdet på fastigheten har sedan utifrån erhållna 
ersättningar från Migrationsverket skrivits ned med drygt 3 miljoner kronor 
till dagens bokförda värde på cirka 900 000 kronor. Den andra fastigheten 
som direkt investerades med anledning av flyktingströmmen av nyanlända 
ungdomar var Ringvägen där investeringsutgifterna uppgick till 12,5 
miljoner kronor (2015). Byggnaden har en relativt hög avskrivningstakt 
och det bokförda värdet uppgår per juni 2018 till cirka 9,9 miljoner kronor. 
Tidigare från staten erhållna ersättningar för nyanlända på drygt 2 miljoner 
kronor som inte har aktiverats, utan finns balanserade i kommunens 
balansräkning, kan användas för att skriva ned värdet på Ringvägen och 
efter nedskrivningen är det bokförda värdet 7,9 miljoner kronor. 
 
I övrigt har kommunen hyrt lägenheter eller rum för nyanlända av Habo  
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Bostäder AB och i något fall av privat hyresvärd. 
Ekonomichefens bedömning är att ersättningarna från Migrationsverket  
 
hittills gjort att det inte har genererats några större merkostnader utifrån ett 
kommunalekonomiskt perspektiv. 
 
Kommunchefen skriver vidare att  det är tveksam att dela upp 
kommuninvånarna i olika grupper och göra dessa till kostnadsbärare. I det 
kommunala uppdraget ligger att ombesörja exempelvis barnomsorg, 
äldreomsorg, funktionshinderomsorg och ekonomiskt bistånd. Dessa 
rättigheter är lagstadgade och utformas efter den enskildes behov. Kanske 
vissa skulle tycka att det vore av intresse att kunna följa upp vad 
exempelvis en familj, individ eller annan grupp av människor har genererat 
för kommunala kostnader varje år men för närvarande är inte 
ekonomisystemet och redovisningen uppbyggd utifrån det önskemålet och 
det vore väl heller knappast etiskt försvarbart. 
 
En annan svårighet är också att bedöma vem som exempelvis nyttjar 
kommunala investeringar i exempelvis en bostad eller rum eftersom det 
varierar över tid. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2018-09-12 § 119). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg tackar för behandlingen av motionen, men anser inte att 
han har fått något bra svar och yrkar därför på återremiss.  
 
Åke Lundgren (KD) yrkar avslag på motionen och säger att den innehåller 
många felaktigheter.  
 
Maria Alsén (L) yrkar avslag på motionen och säger att kommunen bär ett 
ansvar för dem som inte kan ordna sitt boende och liv i stort, oavsett var de 
kommer ifrån.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och frågar därför 
kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 
om det ska återremitteras. Han finner att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Därmed återstår bara kommunstyrelsens förslag om avslag 
på motionen.  
 
--- 
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Dnr KS18/134 

 § 97 Svar på medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ändra paragraf 16 i den kommunala 
ordningsstadgan. Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
ska endast vara tillåtna på nyårsafton mellan klockan 21:00 till följande 
dag klockan 02:00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 
polismyndigheten.  
 
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit om att genast införa ett totalt förbud 
mot fyrverkerier och diverse bomber. Förslagsställaren menar att 
smällandet är fullständigt onödigt och att husdjur och deras ägare drabbas, 
samt att även djuren i naturen kan vara känsliga för smällandet, speciellt på 
våren när många vilda djur är högdräktiga och fåglar sätter bo. 
 
Användningen av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor regleras i den 
kommunala ordningsstadgan paragraf 16. Där framgår att det för 
närvarande är tillåtet att använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
mellan kl. 12.00–03.00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton. 
Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten. 
 
Kommunchef Jan Sundman skriver 2018-06-26 att det finns många goda 
argument för att begränsa fyrverkerier i största möjliga utsträckning, 
speciellt för en kommun med ambitioner att vara en hållbar kommun för 
hela livet. Förutom de argument som förslagsställaren för fram så kan 
ytterligare faktorer som den negativa miljöpåverkan som fyrverkerierna 
innebär. Detta med anledning av att de innehåller många olika kemikalier 
och metaller som kommer ut i atmosfären då fyrverkeriets färger skapas i 
samverkan mellan olika kemikalier, salter och metaller som ingår i 
blandningen, olika för olika färger. 
 
Säkerheten är ett annat argument för begränsning, varje år skadas många 
människor och behöver sjukvård som en effekt av felaktig användning av 
fyrverkerier och smällare. Även skador på fast egendom förekommer och 
under våren och sommaren kan fyrverkerier och smällare vara en orsak till 
uppkomsten av bränder. 
 
Samtidigt uppskattas fyrverkerier av många människor och ses som något 
som tillhör firandet av speciella högtider. Det är en gammal tradition som 
funnits med långt tillbaka i tiden och utan att ha gjort någon enkät eller 
undersökning i frågan så kan det nog ändå antas att nyårsafton är den kväll 
då de flesta anser att fyrverkerier är ett viktigt inslag i firandet. På  
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Forts § 97 
 
valborgsafton anordnas ofta fyrverkerier på de allmänna festplatserna av 
olika arrangörer så då finns det goda möjligheter för den som uppskattar att 
betrakta fyrverkerier att göra det även om det skulle införas ett förbud av 
den allmänna rätten att avfyra fyrverkerier denna kväll. 
För att minska lidandet för djur och deras ägare kan det vara en god idé att 
överväga att minska tiden på dagen för den dag eller eventuellt dagar som 
fyrverkerier är allmänt tillåtna att använda i kommunen. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren  
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Dnr KS18/148 

§ 98 Information om rapportering av ej verkställda beslut – 
andra kvartalet 2018 

  
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för andra kvartalet 2018 meddelat till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) ett gynnande beslut enligt 4 kap socialtjänstlagen 
samt ett gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutdatum eller där verkställighet avbrutits och ej 
återupptagits inom tre månader från avbrott. 

 
--- 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-09-27  175 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/242 

 § 99 Medborgarförslag om planering för klimatsmart 
energiproduktion 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att översända medborgarförslaget till 
byggnadsnämnden för besvarande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen i 
planeringen inför nya områden och beviljande av bygglov för nya villor 
strävar efter att så långt möjligt placera husen så att tak orienteras i 
söderläge, för att det ska bli lättare att komplettera husen med solceller. Se 
bilaga 1. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
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 § 100 Slutord 
  

Med anledning av att kvällens sammanträde är mandatperiodens sista begär 
kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson ordet. Han riktar ett stort 
tack till presidiet för att på ett bra sätt har lotsat kommunfullmäktige 
genom de senaste fyra åren.  
 
Ordförande Thomas Gustafsson tar också tillfället i akt att säga några ord 
till församlingen. Å presidents vägnar vill han tacka för att de har fått 
förtroendet att leda kommunfullmäktiges arbete genom debatter, 
interpellationer, beslut och frågor under den gångna mandatperioden.  
 
---  
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Bilaga 1 
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