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 § 118 Information från räddningstjänsten 
  

Räddningschef Bengt Martinsson informerar om räddningstjänstens 
verksamhet. 
 
Målet för räddningstjänstens verksamheter är att utsattheten för brott, 
olyckor och samhällskriser ska minska och att den upplevda tryggheten ska 
öka. För att uppnå detta arbetar räddningstjänsten med trygghet och 
säkerhet, det vill säga skydd mot olyckor, krishantering, 
brottsförebyggande och med kommunens interna skydd (exempelvis 
försäkringar och förbyggande internt arbete).  
 
Räddningstjänstens arbete styrs av lagen om skydd mot olyckor. Utöver 
lagen styrs den också av kommunfullmäktiges antagna handlingsplan för 
skydd mot olyckor.  
 
I arbetsuppgifterna ingår bland annat tillsyn, brandutredningar, 
brandteknisk rådgivning, medverkan i samråd, utbildning och information. 
Räddningstjänsten ansvarar också för sotning och brandskyddskontroll, 
vilka i Habo är utlagd på entreprenad.  
 
I Jönköpings län finns något som kallas för Räddsam F, det är ett väl 
fungerande samarbete med övriga räddningstjänster i länet, och det bygger 
på att alla hjälper varandra. Det finns inga kommungränser när det gäller 
de operativa arbetsinsatserna.  
 
Även inom krishanteringen finns ett samarbete som kallas för F-samverkan 
och det är krissamverkan i Jönköpings län. Kommunen är skyldig att 
förbereda sig för allvarliga händelser och krisarbetet går ut på att förbygga, 
analysera risker och därmed minska sårbarheten.  
 
Habo kommun kan glädja sig åt att vara en av landets tio tryggaste och 
säkraste kommuner, enligt SKL:s öppna jämförelser.  
 
Utmaningar framöver är rekrytering av deltidspersonal, förändringar i 
samhället, oro i världen, klimatförändringar och vad som ska hända med 
organisationen kring SOS-centralerna.  
 
Efter en lång frågestund tackar ordföranden Bengt Martinsson för 
informationen.  
 
---   
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Dnr KS17/68 

 § 119 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2017 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen för tertial 2 
2017.  
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge redovisar en ekonomisk uppföljning för 
tertial 2 2017. Underlaget grundas på förbrukningen till och med augusti 
månad och redovisar det förväntade resultatet vid årets slut.  
 
Resultatet för perioden januari till och med augusti är 36,9 miljoner kronor. 
Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 18 miljoner kronor, vilket är 
6,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. I prognosen ingår inte kommande 
intäkter från tomtförsäljning. 
 
Att prognosen är lägre än resultatet för delåret beror bland annat på 
semesterlöneskulden som för resterande del av 2017 förväntas belasta 
resultatet med 10 miljoner kronor. Utöver detta förväntas ett antal 
investeringar bli avslutade och avskrivningarna beräknas öka under hösten 
och belasta resultatet med ca 1 miljon kronor. 
 
Utfallet för bolagen är 9,7 miljoner kronor per den 31 augusti, och 
prognosen för helåret pekar på ett resultat på 12,7 miljoner kronor. För hela 
koncernen Habo kommun visar prognosen därmed på ett överskott på 30,7 
miljoner kronor.  
 
Ekonomichefen ger även en uppföljning av de verksamhetsmål som ska 
följas upp under 2017. Prognosen visar att målen God serviceanda, I Habo 
är barnen i centrum, God kvalitet och Föredöme som arbetsgivare nås 
delvis. Målen En sund ekonomi och ekonomistyrning och Mångsidigt 
näringsliv nås däremot ej.   
 
Efter ekonomichefens redogörelse kommenteras delårsrapporten av 
revisionens ordförande Zaine Andersson (M). Revisorernas bedömning är 
att resultatet i delårsrapporten delvis är förenligt med fullmäktiges 
finansiella mål och delvis är förenligt med fullmäktiges verksamhetsmål 
för god ekonomisk hushållning. Zaine Andersson påpekar att det är viktigt 
att avsättning sker till avfallsdeponin så att pengarna verkligen räcker när 
den ska täckas, samt att det är viktigt att kommunen genererar resultat med 
anledning av framtida kapacitetskrav.  
 
--- 
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Dnr KS17/226 

 § 120 Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden  
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja socialnämnden tilläggsanslag med 
4 555 000 kronor, samt att ändra målsättningen i socialnämndens antagna 
styrkort för 2017-2019 till följande: 
Kostnad särskilt boende äldreomsorg per brukare och år = 945 000 kr 
Kostnad hemtjänst äldreomsorg per brukare och år = 371 000 kr 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har begärt tilläggsanslag för år 2017 med 4 555 000 kronor. 
Nämnden beslutade också föreslå kommunfullmäktige att ändra 
målsättningen i antagna styrkort för år 2017 enligt följande: 
 
Kostnad för särskilt boende äldreomsorg, per brukare och år:  
945 000 kronor (tidigare 835 000 kronor). 

Kostnad för hemtjänst äldreomsorg, per brukare och år:  
371 000 kronor (tidigare 350 000 kronor). 
 
Socialnämndens budget är 168 922 000 kronor. Efter föreslaget 
tilläggsanslag uppgår budgeten till 173 477 000 kronor.  
 
Kommunens resultatbudget är 11 713 000 kronor. Efter föreslaget 
tilläggsanslag uppgår resultatbudgeten till 7 158 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017 att tillstyrka 
socialnämndens förslag 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till förslaget.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Ekonomienheten 
Socialnämnden 
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Dnr KS16/316 

 § 121 Heltid som norm, handlingsplan 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta övergripande plan på hur heltid som 
norm ska implementeras i Habo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sveriges 
Kommunalarbetarförbund har träffat en överenskommelse om att heltid ska 
vara norm vid nyanställningar samt att fler ska arbeta heltid. Alla 
kommuner ska planera för hur detta arbete ska ske, i samarbete med den 
lokala arbetstagarorganisationen, och med utgångspunkt från 
verksamhetens behov och resurser. En handlingsplan ska tas fram senast 
den 31 december 2017 och vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet 
med årlig avstämning fram till 31 maj 2021.  
 
Habo kommun står inför ett ökat behov av att rekrytera personal i 
framtiden, inte minst utifrån kommande pensionsavgångar och den 
demografiska utvecklingen, och det finns ett behov av att fler arbetar mer i 
framtiden. Kommunens målsättning med arbetet ”heltid som norm” är 
därför att trygga framtidens kompetensförsörjning i kombination med att 
kunna erbjuda attraktiva anställningar samt förbättra förutsättningarna för 
en ökad jämställdhet.  
 
Personalenheten har tagit fram en övergripande plan hur heltid som norm 
ska implementeras i Habo kommun. Planen har kommunicerats med 
Kommunal samt övriga fackförbund.  
 
Planen innebär att implementering av Time Care Planering påbörjas i 
början 2018 för att vara i skarp drift från hösten 2018. Systemansvaret 
ligger på personalenheten och det operativa arbetet i Time Care Planering 
ligger på förvaltningarna. Förvaltningarna har ansvaret för genomförande 
och personalenheten bistår i frågan.   
 
Från år 2019 ska alla vakanta tjänster utannonseras som heltider inom 
Kommunals avtalsområde. Sökande som erbjuds anställning som har 
förbehåll att ej arbeta heltid erbjuds sysselsättningsgrad som tidigare 
befattningshavare haft eller annan sysselsättningsgrad. Tjänstledigheter för 
egna angelägenheter utan lön hanteras restriktivt. 
 
Under 2020 prövas om alla vakanta tjänster inom samtliga avtalsområden 
ska annonseras som heltid med samma villkor som tillämpats för 
Kommunals avtalsområde. Under 2021 ska projektet utvärderas. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta  
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Forts § 121 
 
övergripande plan för hur heltid med norm ska implementeras (KS 2017-
10-11 § 151).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Personalenheten 
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Dnr KS17/244 

 § 122 Ansvarig nämnd för tillsyn enligt lag om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige utser socialnämnden till ansvarig nämnd för tillsyn 
enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare att gälla. Lagstiftningen innebär bland annat att 
försäljare måste anmäla till kommunen att de säljer elektroniska cigaretter. 
Det är 18-års åldersgräns för att få köpa produkterna och det finns 
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut. Som kompletterande 
bestämmelser till lagen finns även förordning (2017:429) om elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 
 
Kommunen och polisen är ansvariga för tillsynen på försäljningsställena. 
Kommunen behöver därför utse en ansvarig nämnd för tillsynen. 
 
Socialnämnden har idag ansvar för tillsyn angående detaljhandel med öl, 
tobak och receptfria läkemedel, varför kommunstyrelsen föreslår att även 
tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare läggs 
på socialnämnden. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
Länsstyrelsen  
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Dnr KS17/26 

 § 123 Svar på motion om rätt till skola och boende för 
ensamkommande ungdomar   

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.   
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) inkom den 27 januari 2017 med en motion i vilken hon 
föreslår att ensamkommande ungdomar som får sin ålder uppskriven av 
Migrationsverket, ska få bo kvar på sitt HVB-hem eller i sitt familjehem i 
Habo under hela sin asylprocess samt att de även ska få fortsätta gå i 
skolan.  
 
Motionen behandlades av kommunstyrelsen den 6 april 2017 som då 
beslutade att remittera den till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande och konsekvensbeskrivning. Båda 
nämnderna föreslår att motionen ska avslås.  
 
Socialnämnden anser att kommunen ska följa de regelverk som finn och att 
kommunen inte ska ta på sig ett större ansvar än vad lagen kräver. När 
Migrationsverket bedömer att en ungdom är över 18 år och därmed är en 
vuxen person är det viktigt att kommunen agerar utifrån det. 
Socialnämnden ansvarar för att anpassa verksamheten utefter de bidrag 
som staten ger. Konsekvenserna av att låta ungdomarna bo kvar på sitt 
HVB-hem eller familjehem efter att de blivit uppskriva i ålder skulle 
medföra ökade kostnader för kommunen och det skulle även innebära att 
kommunen tar över statens ansvar för dessa personer. En annan 
konsekvens av att låta ungdomarna bo kvar på HVB-hem skulle bli att barn 
och vuxna bor tillsammans, vilket skulle skapa otrygghet för barnen och 
medföra en stor risk för att de blir utnyttjade. Att blanda barn och vuxna är 
inte förenligt med ett barnperspektiv och socialnämnden anser att det skulle 
vara mycket olämpligt (SN 2017-06-17 § 72).  
 
Barn- och utbildningsnämnden skriver att alla ungdomar som söker asyl i 
Sverige har rätt att gå i skolan. Rätten till skolgång gäller också till 
gymnasiet och även om den asylsökande har fyllt 18 år har han eller hon 
rätt att avsluta sin utbildning. Det är kommunen som ansvarar för att ge 
asylsökande ungdomar som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan 
på samma villkor som andra ungdomar som bor i Sverige. Skolplikt gäller 
dock inte för asylsökande. De ungdomar som omfattas av motionen har rätt 
till skolgång. För varje elev måste det dock göras en bedömning av 
huruvida skolgången ska fullgöras i grundskolan eller gymnasieskolan.  
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Forts § 123 
 
Barn- och utbildningsnämnden hänvisar till det nationella regelverk som 
finns avseende asylsökande ungdomar och den eventuellt nya lagstiftning 
som är på gång inom området. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att 
Habo kommun ska eller bör upprätta ett eget lokalt regelverk för dessa 
elevers skolgång (BU 2017-06-20 § 62).  
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 oktober informerade Hans 
Jarstig (KD) om att det bildats ett nätverk i det civila samhället för att 
hantera den här typen av frågor. Habo kommun kommer att få 303 000 
kronor i statliga medel 2017 för att göra det möjligt för ensamkommande 
som fyllt 18 år och ej har uppehållstillstånd att stanna i ankomstkommunen 
och fortsätta med sina studier. Kommunen har kommit överens med 
nätverket om att de får bruka dessa medel mot att de ombesörjer boende för 
de ensamkommande som vill stanna i kommunen.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 2017-
10-11 § 154). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén (L) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar avslag på motionen.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag på motionen.  
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Joakim Lindblom (SD) yrkar avslag på motionen.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att motionen ska anses vara besvarad och dels Morgan Malmborg, Olle 
Moln Teike och Joakim Lindbloms förslag om att motionen ska avslås.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
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Dnr KS17/164 

 § 124 Svar på motion om införande av profilklasser på 
Hagabodaskolan 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit att Habo kommun ska 
utreda möjligheten att införa en profilklass med inriktningen musik/kultur 
på Hagabodaskolan, med målsättningen att första antagningen sker hösten 
2018. 
 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och skolförordningen (SFS 2011:185) får 
ett antal undervisningstimmar användas för skolans val, för att till exempel 
användas för en skolas profilering. Den undervisning som sker i ett ämne 
inom skolans val ska till sitt innehåll och inriktning dock vara förenligt 
med kursplanen och med kunskapskraven. I skolförordningen uttrycks 
tydligt att det är skolans rektor som beslutar om hur utrymmet för skolans 
val ska användas och att rektorn inte får ”uppdra åt någon annan att fatta 
sådana beslut”. 
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår 
att motionen ska avslås. Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till 
förslaget att utreda möjligheterna till att starta en profilklass på 
Hagabodaskolan, men enligt skollagen kan inte kommunfullmäktige 
besluta om hur undervisningen i skolans val på Hagabodaskolan ska 
organiseras (BU 2017-09-19 § 83). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober att föreslå att motionen ska 
avslås.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) påpekar att förslaget i motionen är att frågan ska 
utredas, exempelvis vad det kostar att genomföra och så vidare. Efter 
utredningen kan det då bli upp till rektor att avgöra om han eller hon vill 
införa en profilklass. Han menar inte att profilklasser ska införas utan 
utredning och eftersom ingen utredning har gjorts så yrkar han på 
återremiss.  
 
Niklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, säger 
att detta har utretts vid tidigare tillfällen och att intresset för att starta 
profilklasser inte har funnits på Hagabodaskolan. Barn- och 
utbildningsnämnden anser därför inte att det behövs någon ny utredning 
och att det är därför man har avslagit motionen.  
 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-10-26  199 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 124 
 
Anders Rickman tar då tillbaka sitt yrkande om återremiss och yrkar 
istället på bifall till motionen.  
 
Ordförande finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen och dels Anders Rickmans förslag om att bifalla 
motionen.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
--- 
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Dnr KS17/163 

 § 125 Svar på motion om förstärkt resursenhet till skolorna i 
Habo 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit en utredning av behovet av 
och möjligheten till att införa en förstärkt resursenhet i Habo. 
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att 
motionen ska avslås. Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll 
att de elever som behöver särskilt stöd ska få det och om det finns särskilda 
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan undervisnings-
grupp på skolan. Det är i så fall rektor som beslutar om det och ett sådant 
beslut får inte överlåtas till någon annan. Skolan har ett tydligt 
inkluderande uppdrag och en organisation av särskilda fristående 
”resursenheter” saknar lagligt stöd för en kommunal huvudman (BU 2017-
09-19 § 84). 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober att föreslå att motionen ska 
avslås.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) informerar om att Högsta förvaltningsdomstolen i 
somras beslutade att det inte står i strid med skollagen att inrätta och driva 
resursskolor för barn i behov av särskilt stöd. Därmed anser Anders 
Rickman att grunderna för avslagsförslaget är felaktiga och han yrkar 
därför på återremiss.  
 
Nicklas Gustavsson (S), barn- och utbildningsnämndens ordförande, säger 
att barn- och utbildningsförvaltningen har en väldigt väl fungerande 
verksamhet redan idag, men kan tänka sig att utreda frågan en gång till och 
ställer sig bakom förslaget på återremiss.  
 
Maria Alsén (L) yrkar på återremiss och vill skicka med till barn- och 
utbildningsförvaltningen att i Jönköping fungerar denna enhet väldigt bra.  
 
Även Hans Jarstig (KD) ställer sig bakom förslaget på återremiss.  
 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och frågar därför om 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 
återremitteras. Han finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera 
ärendet.  
---   
Beslutet skickas till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
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 § 126 Svar på motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus 
på barnens lunchmiljö 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att det 
kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 och att mätbara mål för 
elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram. 
 
Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om att skolmåltiderna ska 
börja serveras tidigast klockan 11.00. 

 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Wärnbring (M) och Susanne Wahlström (M) har i en motion före-
slagit att skolmåltiderna ska starta tidigast klockan 11.00 och att 
skolmåltiderna ska vara minst 30 minuter långa. Motionen innehåller också 
ett förslag om att det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 
och att de enkäter som görs till eleverna angående lugn matmiljö i 
skolmatsalarna ska följas upp och att mätbara mål tas fram. 
 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll att varje vår 
genomför barn- och utbildningsförvaltningen en elevenkät. I enkäten finns 
bland annat följande två påståenden, som eleverna ska ta ställning till: ”Jag 
kan äta i lugn och ro” och ”Jag brukar äta så att jag blir mätt”. Elevernas 
enkätsvar följs sedan upp av barn- och utbildningsnämnden. På den senaste 
enkäten, som genomfördes våren 2017, svarade mer än tre fjärdedelar av 
eleverna på låg- och mellanstadiet att de kan äta i lugn och ro och lika stor 
andel svarade att de brukar äta så att de blir mätta. Resultatet från 
högstadieelevernas svar visade att två tredjedelar ansåg att de kunde äta i 
lugn och ro. Mindre än hälften svarade att de brukar äta så att de blir mätta. 
Ingen av eleverna på högstadiet äter tidigare än klockan 11.20. 
 
En utredning av konsekvenserna för respektive skola, om skolmåltiden 
börjar serveras tidigast klockan 11.00, har genomförts. Med nuvarande 
organisation och lokaler är det inte möjligt att genomföra en sådan 
förändring. Det skulle kräva en utökning av skolmåltidslokalerna, en 
förskjuten skoldag och extra raster med mellanmål/frukt för eleverna på 
mellanstadiet och ändrade tider för skolskjutsar. Alla elever har redan idag 
en möjlighet att sitta kvar i skolmatsalen minst 30 minuter och äta upp sin 
mat. 
 
På grund av att en uppföljning av elevenkätens frågor om skolmåltids-
miljön redan görs och att alla elever redan idag har möjlighet att under 
minst 30 minuter sitta kvar i skolmatsalen och äta upp sin mat anser barn- 
och utbildningsnämnden att motionärernas förslag som berör detta redan  
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genomförs. 
 
Det kostpolitiska programmet reviderades senast av kommunstyrelsen i 
november 2015. Barn och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på 
en ny revision av det kostpolitiska programmet under 2017 och att mätbara 
mål för elevernas miljö vid skolmåltiden tas fram. 
 
Eftersom förslaget om att senarelägga skolmåltiderna till klockan 11.00 
inte är genomförbart med nuvarande organisation och lokaler föreslår barn- 
och utbildningsnämnden att motionen ska avslås i dessa delar (BU 2017-
08-22 § 72).  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober att föreslå kommunfullmäktige 
att bifalla motionens förslag om att det kostpolitiska programmet ska 
revideras under 2017 och att mätbara mål för elevernas miljö vid 
skolmåltiden ska tas fram, och att motionens förslag om att skolmåltiderna 
ska börja serveras tidigast klockan 11.00 ska avslås.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) tycker det är viktiga åtgärder som lyfts fram i 
motionen och yrkar bifall till motionen.  
 
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen och säger att 
hon kan förlika sig med svaret på den och yrkar därför bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden finner att det till förslaget om att det kostpolitiska 
programmet ska revideras endast finns bifallsyrkanden. Han frågar om 
kommunfullmäktige kan ställa sig bakom detta och finner att 
kommunfullmäktige så beslutar.  
 
Vad gäller förslaget om att skolmåltiden ska serveras tidigast klockan 11 
finns det dels kommunstyrelsens förslag om avslag och dels Olle Moln 
Teikes förslag om bifall. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Tekniska förvaltningen 
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 § 127 Svar på motion om extra busslinje i samhället   
  

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Kerstin Klasson och Margareta Fick från Miljöpartiet har lämnat in en 
motion i vilken de föreslår att en extra busslinje anordnas inom Habo 
samhälle ett par dagar i veckan med förbindelse till aktuella buss- eller 
tågavgångar. 
 
Motionärerna skriver att Habo har bra förbindelser med Jönköping via linje 
101, men att det tyvärr bara gäller dem som bor i Kyrkeryd, Kråkeryd, 
Centrum och Kärr. Motionären menar att invånare som bor på områden 
Mölekullen, Bränninge och Sjogarp har långt att gå både till 
järnvägsstation och till busshållplatserna. De tycker därför att en extra 
linje, som går ett par dagar i veckan inom samhället skulle utöka 
rörelsefriheten och möjligheten att använda tåg och buss före bil. De 
hänvisar till att en liknande service, ”Mjuka linjen”, finns i Mullsjö.  
 
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Mullsjö kommun, 
som uppger att Mjuka linjen kostar 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.  
 
Linje 101 passerar inte Mölekullen, men det gör däremot linje 116. Vad 
gäller Sjogarp finns en hållplats på Bränningeleden, en bit från 
Sjogarpsrondellen. För dem som bor längst österut på Sjogarp är avståndet 
till den hållplatsen ca 1,2 km, men för dem som bor längst västerut är 
avståndet inte mer än 3-400 meter, vilket naturligtvis kan vara långt för den 
som har en funktionsnedsättning.  
 
På Bränninge passerar ingen linjetrafik. En dialog om detta har förts med 
länstrafiken i flera år, men tyvärr har inte kommunen kommit framåt i 
frågan. Länstrafiken är i grunden positiva till en linje över Bränninge, men 
dras med stora underskott och har, som det ser ut nu, inte utrymme för 
detta i budget de närmaste åren. Även på Bränninge handlar det också om 
var man bor. Boende på Timotejgatan har exempelvis 1,2 km till stationen, 
det vill säga exakt samma avstånd som boenden på Ankargatan har till 
hållplats Sjogarp. 
 
En extra busslinje skulle säkert vara önskvärt för många, särskilt för 
personer som har svårt att gå. Det skulle också vara bra för miljön om färre 
tog bilen. Men ställt mot att avstånden till hållplatserna i Habo trots allt 
inte är längre än vad de är och med tanke på de stora investeringsbehov  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-10-26  204 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 127 
 
som kommunens står inför, föreslår kommunstyrelsen att motionen ska 
avslås (KS 2017-10-11 § 158). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Kerstin Klasson tackar för svaret på motionen även om hon beklagar det.  
 
Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
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.  
 
---  
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 § 128 Svar på motion om våra husdjurs rättigheter 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 
lämnat in en motion med förslag om att det i kommunens tidning ska 
informeras om vilka rättigheter våra husdjur har. De skriver i motionen att 
även om det är länsstyrelsen som har ansvaret för djurskydd så kan 
kommunen dra sitt strå till stacken genom information till 
kommuninvånarna, och att ett lämpligt ställe att göra det på borde vara den 
tidsskrift som ge ut till samtliga hushåll. 
 
I samband med att motionen lämnades in till kommunfullmäktige 
kommenterade Joakim Lindblom motionen och sade då att informationen 
kunde presenteras på kommunens webbplats, samt i den egna tidningen 
Gärsgårn. 
 
Gärsgårn är kommunens personaltidning. Det som skrivs där ska i första 
hand på något sätt beröra Habo kommuns som arbetsplats. Dock finns 
ibland utrymme för andra typer av artiklar och att skriva om djur skulle 
kunna vara en sådan, men det är upp till Gärsgårns redaktion att avgöra. 
 
Vad gäller information på kommunens webbplats så har kommunen som 
policy att inte återge information som någon annan äger, eftersom vi då 
inte vet när den ändras eller blir inaktuell. I det här fallet är det 
länsstyrelsen som äger informationen eftersom det är de som ansvarar för 
djurskyddet. Dock kan kommunen länka till länsstyrelsens sida om 
djurskydd, och en sådan länk finns redan. 
 
---  
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 § 129 Svar på motion om en större samlingslokal 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion med förslag om att 
kommunen planerar för en större samlingslokal, att kommunen undersöker 
kostnaden för en byggnation av större samlingslokal och att kommunen 
undersöker befintliga byggnader. Motionären skriver att han tänker sig en 
lokal där det finns möjlighet till uthyrning för exempelvis konferens, 
teaterföreställning, filmvisning, dans, musik, kultur, sport, utställning och 
trubadurer. Lokalen kan också inrymma kafeteria och enklare servering 
och kunna fungerar som en slag träffpunkt för alla Habobor med en central 
placering eller i anslutning till något friluftsområde med parkering och en 
stor grönyta för rekreation eller bollspel. Lokalen kan enligt motionären 
vara ny eller en större befintlig lokal tex, Habogruppens tomma lagerlokal. 

Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-09-14 att samlings- och 
mötesplatser av olika slag är viktigt för en plats attraktivitet. På 
landsbygden och i mindre orter finns ibland bygdegårdar som invånarna 
tagit initiativ till och också i huvudsak har finansierat själva. I större orter 
och städer finns det ofta kulturhus där olika intressenter har varit med och 
möjliggjort satsningen, ett exempel på det är Spira i Jönköping. I mindre 
och medelstora städer, som exempelvis Habo, så fungerar ofta bibliotek, 
skolor, sporthallar eller kyrkor som lokaler där människor möts och ordnar 
olika gemensamma aktiviteter. 
 
Utifrån platsens och kommunens attraktivitet vore det naturligtvis en 
tilltalande tanke med en gemensam samlingslokal eller kanske ett mindre 
kultur- och aktivitetshus som kan finnas med i den framtida långsiktiga 
planeringen över utvecklingen i Habo kommun. Pågående diskussioner 
med beröring till denna fråga är också frågan om eventuellt behov av ny 
sporthall och nya lokaler för kulturskolan. 
 
Kommunens budgetarbete pågår för närvarande och det är tydligt att 
kommunen står inför stora investeringsbehov och därför måste strikta 
prioriteringar göras både vad gäller ekonomiska och personella resurser. 
Vid samtal med kommunalråden från majoriteten framkommer att de anser 
att tanken med en större samlingslokal i sig är intressant om det finns 
privata intressenter och föreningar som är beredda att satsa finansiella 
resurser, engagemang och tid. Från kommunens sida skulle det krävas 
finansiella och personella resurser som majoriteten, med beaktande av det 
drifts- och investeringsbehov som identifierats av bland annat nya skolor, 
förskolor samt ombyggnationen på Kärrsgården, för närvarande inte är 
beredda att göra.  
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Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2017-10-11 § 160).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom tackar för behandlingen av motionen. Han säger att 
kommunen växer och en större samlingslokal borde finnas med i 
planeringen. Han yrkar bifall till första att-satsen, att kommunen ska 
planera för en större samlingslokal. 
 
Ordföranden finner att det finns två förslag till den första att-satsen i 
motionen, dels Joakim Lindbloms förslag om bifall och dels 
kommunstyrelsens förslag om avslag. Ordföranden ställer proposition på 
de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Till övriga att-satser finns bara kommunstyrelsens förslag om avslag.  
 
---  
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Dnr KS17/81 

§ 130 Redovisning av ej avgjorda motioner 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
motionerna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande 10 motioner som inte är avgjorda: 
 

1. Motion om förbättrade åtgärder vid matservering (SD) 
Inkom 2017-04-27 
Remitterad till tekniska förvaltningen. 
 

2. Motion om kött utan antibiotika (C) 
Inkom 2017-06-08 
Utreds av ekonomienheten och kostenheten.  
 

3. Motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö (SD) 
Inkom 2017-06-08 
Remitterad till byggnadsnämnden. 

 
4. Motion om garanterad plats på äldreboende för dem som önskar 

och har fyllt 85 år (SD) 
Inkom 2017-06-08 
Remitterad till socialnämnden.  
 

5. Motion om ett naturområde för människor, fauna och flora (M) 
Inkom 2017-06-08 
Utreds av tekniska förvaltningen. 
 

6. Motion om att införa förstärkt resursenhet till skolorna i Habo (L) 
Inkom 2017-06-08 
Behandlas vid dagens sammanträde.  

 
7. Motion om rutiner i samband med åldersuppskrivning av 

ensamkommande ungdomar (-) 
Inkom 2017-08-31 
Remitterad till socialnämnden.  
 

8. Motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevers föräldrar för 
att arrangera studiebesök (SD) 
Inkom 2017-08-31 
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden.  
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9. Motion om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri (-) 
Inkom 2017-09-28 
 

10. Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsplanering (C) 
Inkom 2017-09-28 

 
--- 
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§ 131 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ej avgjorda 
medborgarförslagen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande ett medborgarförslag som inte är avgjort: 
 

1. Medborgarförslag om minskad hastighetsbegränsning 
Inkom 2017-06-01 
Remitterad till byggnadsnämnden för beslut.  

 
--- 
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  Dnr KS17/254 

 § 132 Fyllnadsval 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen från Camilla Kempe 
och att för resten av mandatperioden fram till den 31 december 2018 utse 
Magnus Carlestav, Kapellgatan 21, 566 32 Habo, till ny ledamot i 
kommunstyrelsen, och att för samma tid som ovan utse Kent Bjärkhed, 
Slättgatan 3, 566 33 Habo, till ny ersättare i kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Camilla Kempe (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen. Socialdemokraterna föreslår att Magnus Carlestav (S) 
utses till ny ledamot. Magnus Carlestav är idag ersättare i 
kommunstyrelsen, varför också en ny ersättare behöver väljas.   
 
Camilla Kempe har även avsagt sig uppdraget som ersättare i fritids- och 
kulturnämnden. Socialdemokraterna meddelar att de återkommer om vem 
som ska utses till ny ersättare där. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
HR-administratör 
Fritids- och kulturnämnden 
Camilla Kempe 
Magnus Carlestav 
Kent Bjärkhed 
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 § 133 Motion om mötesplatsen Habo 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) har lämnat in en motion om Möetsplatsen i Habo. 
Mötesplatsen bedriver ett integrationsarbete som bland annat innefattar 
svenskundervisning, stöd och hjälp till nyanlända, föreläsningar om det 
svenska samhället, läxhjälp och språkcafé. Mötesplatsen har drivits i form 
av ett projekt och nu börjar projekttiden gå mot sitt slut. Maria Alsén 
föreslår därför att verksamheten ska få finnas kvar i sin nuvarande form 
och att Habo kommun ska delta i finansieringen av verksamheten. Se 
bilaga 1. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén kommenterar motionen och säger att hon hoppas att alla 
fullmäktigeledamöter någon gång har besökt mötesplatsen. Hon tror att 
Mötesplatsen avlastar socialtjänsten mycket och att hon hoppas att den ska 
få finnas kvar.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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 § 134 Motion om ökad tillgänglighet 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion i vilken hon skriver att 
var femte äldre stängs ute i det nya digitala samhället. Hon skriver att det 
således är viktigt att de som saknar digital teknik eller har svårt att använda 
den erbjuds andra kanaler för sin kontakt med kommunen, men hon skriver 
att det också är angeläget att hitta sätt att stötta de som behöver hjälp att 
vara digitalt aktiva och hjälpa dem att fortsätta vara digitalt aktiva. Hon 
föreslår därför 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 och hur dessa fungerar och 
att man i det kontinuerliga arbetet med att ge god service till våra 
medborgare fortsätter att arbeta med såväl digital kanaler som ”de gamla 
vanliga”. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström kommenterar motionen och säger att många äldre idag 
stängs ute från det digitala samhället. Kommunen måste ta sitt ansvar och 
hjälpa den som står långt från det digitala samhället, dels genom att hjälpa 
dem att bli mer digitala, men också genom att erbjuda alternativa kanaler.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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 § 135 Motion om att minska matsvinnet 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion om att minska 
matsvinnet. Hon föreslår att Habo kommun ska ta ett bredare grepp inom 
detta område, till exempel genom att lägga det som ett mål i 
handlingsplanen utifrån miljöprogrammet. Hon föreslår också att Habo 
kommun ska bli änne bättre på att tillvarata avfallets resurser och verka för 
att matavfall ska behandlas så biologiskt som möjligt så att växtnäring och 
energi tas till vara och att även detta kopplas till miljöprogrammet. Se 
bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström kommenterar motionen och säger att med små enkla 
medel kan man få stor effekt. Till exempel kan man sätta upp en lapp varje 
dag på Kärrsliljan om hur mycket mat som slängs, och utifrån det kan man 
ställa frågan ”hur vill du minimera detta?” 
 
---  
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Kommunstyrelsen 
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 § 136 Motion om ökad måltidsglädje för seniorer inom 
äldreomsorgen 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion i vilken hon skriver att 
måltidssituationen för äldre med omsorg kan och behöver bli bättre på 
många håll i Sverige. I Habo kommun har vi genom Habo kost en god och 
näringsrik kost, men det handlar inte bara om att maten ska vara hälsosam 
och näringsrik, utan också om att sätta fokus runt det omkring själva 
maten, till exempel att ha sällskap när man äter. Därför föreslår hon att 
Habo kommun ser över möjligheterna att ha måltidsvänner, volontärer som 
håller ensamma äldre sällskap. Se bilaga 4.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) kommenterar motionen och säger att Habo har 
väldigt bra mat inom Habo kost idag, men att det inte hjälper om de äldre 
inte äter maten. Därför föreslås att kommunen ser över om det går att ordna 
måltidssällskap åt de äldre så att de får i sig maten. 
 
---  
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Kommunstyrelsen 
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 § 137 Motion om att skydda barns integritet och förebygga våld 
och övergrepp 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion för att ytterliga skydda 
barns integritet samt förebygga våld och övergrepp. Susanne Wahlström 
skriver att sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i 
Sverige idag. Tillsammans med förskolorna kan vi förebygga problemen 
genom att lära barn och vuxna integritet. Styrande lagstiftning och 
läroplanen ger ett tydligt ramverk för förskolans arbete med att förebygga 
och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling och övergrepp och 
motionens intention är att ytterligare förstärka det arbete kring barns 
integritet och rättigheter som redan pågår i Habo kommun. Susanne 
Wahlström föreslår  

- 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,  

- att man i policyn tar med att det inom förskolan ska arbetas aktivt 
och förebyggande med likabehandling, mot diskriminering och 
kränkande behandling, och  

- att Habo kommun ska ansluta sig till Förskolebrevet.se och 
Förskolekartan för att synliggöra det goda arbete som görs i 
kommunen inom detta område.  Se bilaga 5. 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) kommenterar motionen och säger att nolltolerans 
är det enda tänkbara mot sexuella övergrepp. Vi behöver ta ett helhetsgrepp 
om likabehandlingsplanen så att det inte skiljer sig åt  mellan skolorna och 
därför behövs en policy som är kommunövergripande.  
 
---  
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Kommunstyrelsen 
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