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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2017-08-31 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-09-07 Datum då anslaget tas ned 2017-09-29 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 31 augusti 2017,  

kl. 18.00–20.15 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Thomas Werthén (M) 
Lars Davidsson (KD) 
Morgan Malmborg (-) 
Vincent Bohm (S) 
Lars Elwing (M) 
Sven-Anders Nyström (M) 
Jarl Karlsson (S) 
Anders Rickman (L) 
Hans Jarstig (KD)  
Olle Moln Teike (SD) 
Fredrik Wärnbring (M) 
Helena Persson (C) 
Mary Eklund (S) 
Margareta Fick (MP)  
Rolf Westmar (M)  
Nicklas Gustavsson (S) 
Marie Lindholm (KD) 
 

Lennart Karlsson (-) 
Nils-Inge Carlsson (S) 
Roger Green (L) 
Åke Lundgren (KD) 
Niklas Fungbrandt (M) 
Ulf Bertills (C)  
Joakim Lindblom (SD)  
Kent Bjärkhed (S) 
Lotta Hoffback Kaljo (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 
Ellen Lindberg, miljöstrateg § 96 
Svante Modén, teknisk chef § 96-99 
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Dnr KS17/132 

 § 96 Uppföljning av miljöprogrammet 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen av miljöprogrammet. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljöstrateg Ellen Lindberg redovisar uppföljningen av miljöprogrammet.   
 
Miljöprogrammet antogs 2014 och gällde från början till och med 2017, 
men styrgruppen för det strategiska miljöarbetet har beslutat att förlänga 
programtiden till och med 2019.  
 
Uppföljningen visar att utvecklingen går åt rätt håll, flera åtgärder har 
bättre status i år än vid senaste uppföljningen, men det finns fortfarande 
mycket kvar att göra. Ellen Lindberg påpekar att det därför är viktigt att 
verksamheterna inkluderar miljöåtgärderna i sina verksamhetsplaner och 
äskar pengar för de kostnader som beräknas uppstå.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Miljöstrategen 
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§ 97 Information från tekniska förvaltningen 
  

Teknisk chef Svante Modén informerar om tekniska förvaltningens 
verksamhet.  
 
Tekniska förvaltningen har ca 130 anställda och består av fem enheter: 
fastighetsenheten, gata/va-enheten, bygglovsenheten, plan- och 
exploateringsenheten och kostenheten. Gata/va-enheten sysslar även med 
avfall, men den biten försvinner vid årsskiftet då avfallsverksamheten tas 
över av det nystartade avfallsbolaget, June Avfall & Miljö AB. 
 
Svante Modén går även igenom några större investeringsprojekt som är på 
gång under hösten:  
 

• Utbyggnad av förskolan i Fagerhult 
• Fuktåtgärder och ombyggnad av bild- musikbyggnad, 

Hagabodaskolan 
• Fuktåtgärder och ombyggnad av teknikbyggnad, Hagabodaskolan 
• Nytt serverrum i kommunhuset 
• Ombyggnad av demensboende 
• Utbyte av ventilation i A-hallen 
• Utbyggnad av en gata på Tumbäck industriområde 
• Ombyggnad av Bränningegatan förbi Bränninge gård 
• Ombyggnad/renovering av  gata och vatten och avlopp, Skolgatan 
• Ombyggnad/renovering av  gata och VA, Gästgivaregatan 

  
 
Ordföranden tackar för informationen. 
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Dnr KS16/56 

 § 98 Kemikalieplan – antagande  
  

Beslut  
Kommunfullmäktige antar kemikalieplanen med undantag av åtgärd 2.1.2. 
Eventuella medel för tillsättning av ny tjänst som är en konsekvens av 
åtgärden beslutas i budgetberedningen under hösten 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen fick under 2016 i uppdraget av kommunstyrelsen 
att upprätta en kommunövergripande kemikalieplan. Planen är en 
grundförutsättning för att kommunen och de kommunala bolagen ska 
kunna arbeta systematiskt med kemikalier för att uppfylla dagens och 
framtidens kemikalielagstiftning. Åtgärderna i planen syftar till att 
möjliggöra att uppsatta regionala och lokala mål inom kemikalieområdet 
uppnås. 
 
Planen har varit ute på remiss och reviderats efter inkommande synpunkter. 
 
Det strategiska arbetet i form av åtgärder för att fasa ut kemikalier i 
kommunens verksamheter är uppdelat i fem fokusområden. Ett 
fokusområde är upphandling och kontroll under vilken det finns en åtgärd 
som heter 2.1.2 Kontroll och uppföljning av ställda avtalskrav. För att 
kunna genomföra denna åtgärd beräknas en ny tjänst behövas till en 
kostnad av 500 000 kronor. Kommunfullmäktige bör inte besluta om 
inrättandet av en ny tjänst utan att pröva den mot andra behov och 
ekonomiska möjligheter, varför det föreslås att beslut om medel för just 
denna åtgärd hänskjuts till budgetberedningen. 
 
---    
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
Budgetberedningen 
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Dnr KS16/229 

 § 99 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för bostadsförsörjning.  
 
Revidering samt prövning av riktlinjernas aktualitet och genomförda 
åtgärder ska ske i slutet av år 2020.  
 
Reservation 
Elisabeth Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjning anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i 
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 107 att uppdra 
till byggnadsnämnden att ta fram förslag på riktlinjer för 
bostadsförsörjning. Ett förslag till riktlinjer har sedan arbetats fram och 
byggnadsnämnden beslutade 2017-04-05 § 39 att godkänna förslag på 
riktlinjer för bostadsförsörjning samt att skicka dessa på remiss till alla 
nämnder i Habo kommun. Riktlinjerna skickades den 18 april 2017 ut på 
remiss till dessa, samt till grannkommunerna, Regions Jönköpings län och 
till länsstyrelsen.  
 
Sju remissyttranden har inkommit och utifrån dessa har vissa justeringar i 
riktlinjerna gjorts.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjerna (KS 
2017-08-16 § 107). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lars Davidsson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
att detta är ett viktigt dokument att använda vid framtida planering. 
 
Thomas Werthén (M) håller med Lars Davidsson om att det är ett bra 
dokument. Dock har han reagerat på att det i planen står att enligt 
länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys har inte kommunerna uppgett att 
bland annat strandskydd skulle vara ett hinder för bostadsbyggandet. 
Thomas Werthén vill därför ha följande fört till protokollet:  
 

I Habo kommun är tillskapandet av attraktiva boenden i stor grad beroende av en 
mer varierad syn på strandskyddet. Här har statliga myndigheter och verk visat  
stor oförmåga att lyssna på oss och därmed bidra till tillskapandet av attraktiva 
boendemiljöer. Här önskar vi en kursomläggning i framtiden. 

  
Gunnar Pettersson (S) ställer sig bakom Thomas Werthéns uttalande ovan  
och yrkar även han bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Forts § 99 
 
Ordföranden finner att det finns ett förslag, det vill säga 
kommunstyrelsens. Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Därutöver finns Thomas Werthéns förslag om et protokollsanteckning. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om anteckningen kan föras till 
protokollet, vilket kommunfullmäktige beslutar.  
 
Protokollsanteckning 
I Habo kommun är tillskapandet av attraktiva boenden i stor grad beroende 
av en mer varierad syn på strandskyddet. Här har statliga myndigheter och 
verk visat  stor oförmåga att lyssna på oss och därmed bidra till 
tillskapandet av attraktiva boendemiljöer. Här önskar vi en kursomläggning 
i framtiden. 
 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 
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Dnr KS16/259 

 § 100 Delegation fastighetsinköp 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka delegationen till kommunstyrelsens 
arbetsutskott innebärande att arbetsutskottet får besluta att köpa in 
fastigheter i hela kommunen. Sådant förvärv ska snarast anmälas till 
kommunfullmäktige med förslag till täckning av förskotterade medel. 
 
Delegationsrätten gäller under förutsättning att arbetsutskottets beslut om 
inköp är enigt. 
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-03-21 har arbetsutskottet 
delegation på att köpa in fastigheter i centrumnära lägen i syfte att skaffa 
rådighet över central mark för framtida behov. Sådant förvärv ska snarast 
anmälas till kommunfullmäktige med förslag till täckning av förskotterade 
medel. 
 
Det har uppstått tillfällen då kommunen snabbt behövt agera på 
fastighetsmarknaden även utanför centrum. Därför föreslås att 
arbetsutskottets delegation utökas till att gälla hela kommunen. 
Om kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdrag till exempelvis tekniske 
chefen att lämna bud på en fastighet som är till salu, så bestämmer 
arbetsutskottet den högsta nivån som ska gälla på den aktuella fastigheten. 
Förvärvet ska snarast anmälas till kommunfullmäktige med förslag till 
täckning av förskotterade medel. 
 
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 24 november 2016 § 125. 
Kommunfullmäktige beslutade då att återremittera ärendet. Förslaget är nu 
omarbetat och kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2017 att föreslå 
att delegationsrätten ska gälla under förutsättning att arbetsutskottet är 
enigt i sitt beslut att köpa in fastigheter. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg (-) anser inte att det ska ligga på tre personer att köpa in 
fastigheter i hela kommunen och yrkar därför avslag på kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tidigare 
hade kommunen förköpsrätt, men nu när inte den finns kvar längre måste 
kommunen agera på den öppna marknaden som alla andra köpare. Det  
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Forts § 100 
 
skulle vara praktisk omöjlighet att låta kommunstyrelsen hantera inköp av 
fastigheter med tanke på att det ofta rör sig om snabba affärer och 
budgivningar. 
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Olle Moln Teike (SD) har ett tilläggsyrkande om att det ska läggas till att 
fastigheter som köps in av arbetsutskottet får kosta max 10 miljoner 
kronor.   
 
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Gunnar Pettersson (S) anser att det vore problematiskt med ett maxbelopp 
och yrkar avslag på Olle Moln Teikes tilläggsyrkande.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Morgan Malmborgs avslagsförslag. Därutöver finns ett 
tilläggsyrkande från Olle Moln Teike, till vilket Gunnar Pettersson har 
yrkat avslag.  
 
Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Morgan Malmborgs avslagsförslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 3 nej-röster. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
Se bilaga 1. 
 
Därefter ställer ordföranden proposition på Olle Moln Teikes 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet.  
 
---  
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Dnr KS17/117 

 § 101 Kommunikationspolicy för Habo kommun 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta kommunikationspolicy för Habo 
kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
kommunikationspolicy. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 23 maj 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att 
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen med uppdrag att 
skriva in ett stycke i policyn om förtroendevaldas roll. 
 
För att tydliggöra förtroendevaldas ansvar för kommunikationen har 
följande mening lagts till under rubriken Massmedia: ”I politiska frågor har 
chef i sin tur alltid rätt att hänvisa till respektive nämndsordförande.” 
 
Syftet med policyn är att skapa förutsättningar för ett gemensamt 
förhållningssätt i kommunens arbete med kommunikation och information. 
Policyn bör kunna bidra till att utveckla den kommunala demokratin och 
stimulera den kommunala verksamheten till engagemang och dialog. 
Policyn ska också kunna fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och i 
kontakterna med omvärlden. 
 
Kommunikationspolicyn vänder sig främst till anställda i kommunen men 
fungerar också som ett stöd för förtroendevalda som agerar företrädare för 
Habo kommun. 
 
Kommunikationspolicyn är ett övergripande dokument, utöver policyn 
finns andra redan antagna dokument som mer i detalj reglerar hur 
kommunen ska kommunicera och informera, t ex webbpolicy, grafisk 
manual och riktlinjer för sociala medier. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
Förvaltningscheferna 
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Dnr KS17/161 

 § 102 Ny valdistriktsindelning 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen besluta om ny  
valdistriktsindelning enligt valnämndens förslag. 
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att distriktet Kråkeryd byter namn till 
Kråkeryd-Mölekullen, att distriktet Kärr byter namn till Kärr-Sjogarp och 
att distriktet Gunnarsbo byter namn till Centrum-Gunnarsbo. 
 
Ärendebeskrivning 
Inför valet 2018 har valnämnden sett över valdistriktsindelningen i Habo 
tätort. Anledningen är att ett valdistrikt ska ha minst 1000 och max 2000 
röstberättigade och Habo tätort har två valdistrikt som inte håller sig inom 
dessa ramar.  
 
Enligt statistik från Valmyndigheten per den 1 mars 2017 har Kråkeryds 
valdistrikt endast 979 röstberättigade medan Bränninge har 2112 
röstberättigande. Vid valet 2014 framkom det synpunkter från både 
Bränninge och Gunnarsbo valdistrikt om att man upplevde att valdistrikten 
var för stora.  
 
Valnämndens sekreterare har med hjälp av tekniska förvaltningen tagit 
fram förslag till ny valdistriktsindelning. Utgångspunkten har varit att 
Kråkeryds valdistrikt ska bli större medan Bränninge och Gunnarsbo ska 
minska. Förslaget till ny indelning innebär att boende på Mölekullen byter 
valdistrikt från Gunnarsbo till Kråkeryd och att boende på Sjogarp byter 
valdistrikt från Bränninge till Kärr. Utöver detta har finjusteringar av 
gränserna gjorts för att dels ”räta ut” gränsdragningen enligt direktiv från 
Valmyndigheten och dels för att göra Gunnarsbo, Kärr och Bränninge till 
lika stora distrikt.  
 
Enligt tekniska förvaltningens beräkningar innebär den nya indelningen 
följande antal röstberättigande per distrikt (i maj 2017):  
Bränninge  1660  
Gunnarsbo  1574  
Kärr  1606  
Kråkeryd  1237  
Kyrkbyn-Furusjö 1084  
Gustav Adolf-Brandstorp 1307 
 
Målet att minska antalet röstberättigade på Bränninge nås i det nya 
förslaget, men detta har inneburit att Kärrs och Gunnarsbo distrikt har 
blivit större, varför målet att minska antalet röstberättigande inom  
Gunnarsbo inte nås. 
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Forts § 102 
 
På Bränninge kommer det troligtvis ske en fortsatt utbyggnad varför antalet 
röstberättigade antagligen kommer att stiga ytterligare fram till valet 2018. 
 
Valnämnden föreslår också att vissa av distrikten byter namn för att bättre 
beskriva vilka områden som ingår. 
 
Det är länsstyrelsen som beslutar om valdistriktsindelningen efter förslag 
från kommunfullmäktige. Senast den 1 oktober 2017 ska kommunfullmäk-
tiges förslag lämnas in till länsstyrelsen. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 
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Dnr KS17/174 

 § 103 Sammanträdesplan 2018    
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplanen avseende 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt nedan.  
 
Då sista torsdagen i mars månad sammanfaller med skärtorsdagen, föreslås 
att kommunfullmäktige i mars månad förläggs till torsdagen veckan innan.  
 
Sammanträdet i december sammanfaller med Luciadagen, och då det 
brukar vara ett stort firande i sporthallen den kvällen så föreslås att 
kommunfullmäktige i december förläggs till onsdagen kvällen innan 
istället. 
 
Eftersom 2018 är valår bör ett extra sammanträde hållas mellan den 15 
oktober och den 25 oktober för att välja valberedning. Detta sammanträde 
föreslås äga rum den torsdagen den 18 oktober.  
 
 
Kommunstyrelsens  
arbetsutskott                 Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige 
 
(må 11 dec 2017) on 10 jan to 25 jan 
ti 23 jan on 7 feb  to 22 feb 
ti 27 feb on 7 mars to 22 mars  
ti 27 mars on 11 apr to 26 apr 
ti 15 maj on 30 maj to 14 juni 

 
 

ti 12 juni on 15 aug to 30 aug 
ti 28 aug  on  12 sep to 27 sep 
ti 25 sep on  10 okt to 18 okt, to 25 okt 
ti 23 okt on 14 nov to 29 nov 
ti 13 nov on 28 nov on 12 dec 
ti 11 dec    
 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
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Dnr KS16/257 

 § 104 Svar på motion om familjepark 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Fungbrandt (M) har lämnat in en motion med förslag om att en fa-
miljepark etableras på ett lämpligt område i kommunen. Motionären skri-
ver att det har tillkommit flera nya lekplatser på senare år, men att det 
saknas en samlingsplats för familjer i form av en familjepark som skulle 
kunna utformas kring en lekplats som är anpassad för en bredare ålders-
grupp, med intilliggande grönområden och grillplatser. 
 
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som föreslår att 
musikparken, som har en nära koppling till hembygdsparken, kan göras till 
en familjepark med temalekplats, grillplatser, toaletter med mera (FKN 
2017-01-17 § 2). 
 
Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 27 april 2017, som då 
beslutade att återremittera den till kommunstyrelsen för ytterligare utred-
ning vad gäller kostnaderna och placering av familjeparken. 
 
I motionen görs en jämförelse med stadsparken i Jönköping och 
motionären skriver att det är motiverat att även Habo kommun kan erbjuda 
något liknande. Motionären skriver även att tillgänglighetsanpassning, 
parkering och möjlighet till toaletter är aspekter som ska beaktas. 
 
Utifrån detta har tekniska förvaltningen sedan tidigare gjort bedömningen 
att en familjepark enligt det som beskrivs i motionen kräver en förhållande-
vis stor investering. Kommunen står inför stora investeringsbehov och 
därför måste prioriteringar göras både vad gäller ekonomiska och perso-
nella resurser.  
 
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 27 april framkom 
att Moderaterna kunde tänka sig en annan typ av park än det som står 
angivet i motionen, och man önskade utredning av flera alternativ. 
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-06-01 att det efter samråd med 
tekniska chefen framkommit att det är svårt för förvaltningen att göra 
utredningar på ospecificerade underlag. Önskas en utredning av en annan 
typ av familjepark än det som översiktligt beskrivits i motionen vore det 
önskvärt om motionären kan inkomma med en ny motion som mer 
beskriver ambitionsnivå och konkreta exempel på vad en familjepark, som 
motionären ser framför sig i Habo, skulle kunna innehålla. Även tankar 
kring var den i så fall skulle kunna placeras skulle vara värdefulla underlag 
för en utredning. Vid samtal med kommunalråden från majoriteten  
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Forts § 104 
 
framkommer att de anser att tanken med en familjepark i Habo är 
intressant, men bedömningen att det som står angivet i motionen skulle 
kräva investeringar på en nivå som man nu, med tanke på  
kommunens i övrigt omfattande investeringsbehov av bland annat nya 
skolor, förskolor och äldreboenden, inte är beredd att göra kvarstår. 
 
---  
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Dnr KS17/165 

 § 105 Svar på interpellation om framtidsplanerna för 
Munkaskogsgården 

  
Anders Rickman (L) har lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Gunnar Pettersson (S) angående kommunens framtidsplaner för 
Munkaskogsgården. Se bilaga 2.  
 
Gunnar Pettersson svarar att kommunens förhoppning hela tiden har varit 
att kunna teckna ett nytt nyttjanderättsavtal med Munkaskogsföreningen. I 
och med att man hoppats på att komma överens om ett nytt avtal har man 
inte arbetat med att ta fram några andra planer för Munkaskogsgården. Se 
bilaga 3.   
 
En lång debatt följer i vilken, förutom Anders Rickman och Gunnar 
Pettersson, även Morgan Malmborg (-), Thomas Werthén (M), Jarl 
Karlsson (S), Hans Jarstig (KD) och Elisabeth Malmborg (-) deltar.  
  
---  
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Dnr KS17/206 

 § 106 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om kulturskolans 
lokaler 

  
Fredrik Wärnbring (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 
ordförande Gunnar Pettersson (S). Frågan handlar om kulturskolans lokaler 
och hur det kommer sig att de nya lokalerna inte är ljudisolerade, vad 
ombyggnaden beräknas kosta samt vilken nämnd som är ansvarig. Se 
bilaga 4.   
 
Gunnar Pettersson svarar att ärendet inte har behandlats i någon nämnd, 
utan att det var lokalstyrgruppen som gav tekniska förvaltningen i uppdrag 
att hitta nya lokaler till Kulturskolan.  
 
Efter att verksamheten hade flyttat till de nya lokalerna kunde man 
konstatera problem med akustik, överhörning och buller. Detta har 
åtgärdats och verksamheten ska starta upp nästa vecka. Någon skyddsrond 
gjordes inte under våren eftersom det var enkelt att konstatera att ljudnivån 
var för hög. Gunnar Pettersson förmodar att det kommer göras en ordentlig 
skyddsrond nu efter att verksamheten har varit igång ett tag. 
 
Ombyggnationen av lokalerna för att anpassa dem till kulturskolans 
verksamhet har kostat 1,2 miljoner kronor, vilket är 600 000 kronor mer än 
budgeterat. Akustikanpassningen av lokalerna som senare tillkom har 
kostat 500 000 kronor, vilket är i nivå med de beräkningar som gjordes. 
Totalt är årshyran för lokalerna ca 180 000 kronor mer än i de tidigare 
lokalerna på Malmgården, men Gunnar Pettersson påpekar att ytan på nya 
lokalerna är nästan dubbelt så stor som de tidigare. 
 
Fredrik Wärnbring tackar för svaret.  
 
---  
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Dnr KS17/200 

 § 107 Motion om rutiner med mera i samband med 
åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Karlsson (-), Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (-) 
har lämnat in en motion i vilken de föreslår att Habo kommun, i de fall det 
kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007.612 eller 
annan lag/föreskrift, obligatoriskt ska polisanmäla dels de ungdomar som 
får sin ålder uppskriven till 189 år eller mer samt också andra 
bidragssökare som anvisas av Migrationsverket eller annan myndighet 
genom lämnande av falsk/orimlig information. Se bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson kommenterar motionen och säger att har man kommit till 
ett annat land och ljugit om sin ålder ska man ta ansvar för det.   
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/211 

 § 108 Motion om våra husdjurs rättigheter 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion 
med förslag om att kommunen ska informera och påminna medborgarna 
om vilka rättigheter husdjur har. Se bilaga 6. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom (SD) kommenterar motionen och säger att på 
kommunens webbplats finns det mycket information om vilka regler som 
gäller för husdjur m.m. Det som saknas om är en lättförståelig text om 
djurens rättigheter, till exempel vilka regler som gäller om man vill slå 
sönder en ruta och ta ut en hund ur en varm bil. Informationen kan 
lämpligtvis finnas på kommunens webbplats eller i kommunens 
personaltidning Gärsgår’n.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/210 

 § 109 Motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevernas 
föräldrar för att arrangera studiebesök och/eller berätta om 
sitt yrke 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion 
med förslag om att barn- och utbildningsnämnden ska uppdras att, i dialog 
med skolorna, finna lämpliga lösningar som underlättar inbjudningar av 
föräldrar att tala om sina yrken och/eller arrangera studiebesök på sina 
jobb. Se bilaga 7.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom kommenterar motionen och säger att större kunskap om 
olika jobb ger eleverna en god start i livet och de får lättare att välja 
yrkesinriktning. Studiebesök på arbetsplatser och föräldrar som håller 
föredrag om sina jobb ger en uppmuntran till eleverna i det dagliga 
skolarbetet.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr  100     
BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
 

        

Thomas Werthén  M X          
Lars Davidsson KD X          
Morgan Malmborg SD  X         
Viveca Rydberg Vincent Bohm S X          
Lars Elwing M X          
Susanne Wahlström  Sven-Anders Nyström M X          
Jarl Karlsson   S X          
Anders Rickman  L X          

Hans Jarstig  KD X          
Olle Moln Teike SD X          
Fredrik Wärnbring   M X          
Hanna Englund  Helena Persson C X          
Mary Eklund S X          
Margareta Fick   MP X          
Rolf Westmar M X          
Nicklas Gustavsson   S X          
Marie Lindholm  KD X          
Lennart Karlsson  -  X         
Nils-Inge Carlsson S X          
Maria Alsén  Roger Green L X          
Åke Lundgren KD X          
Niklas Fungbrandt  M X          
Ulf Bertills   C X          
Joakim Lindblom SD X          
Kent Bjärkhed   S X          
Ann-Charlotte Kaljo  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:                                    32 3         
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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Bilaga 7 
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