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Dnr KS17/248 

 § 138 Avfallstaxa 2018 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att  

• anta förslaget på ny taxa för tömning av enskilda avlopp, 
trekammarbrunnar, grovavfall, reningsverk i samfälligheter och 
containertömning  att gälla fr.o.m. 2018-01-01  

• anta förslaget på ny taxa för fastighetsnära insamling (FNI), 
sortering matavfall, hemkompostering och osorterat hushållsavfall 
att gälla fr.o.m. 2018-10-22  

• besluta att Habo kommuns taxa för hushållsavfall kvarstår i 2017 
års nivå fram t.o.m. 2018-10-21 

• besluta att Habo kommuns taxa för latrin kvarstår i 2017 års nivå 
fram t.o.m. 2018-12-31. 

Ärendebeskrivning 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har beslutat att bilda ett 
gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB.  Bolaget kommer att 
överta utförandet av avfallsverksamheten i ägarkommunerna den 1 januari 
2018. Avfallsbolaget har haft uppdraget att ta fram förslag till taxor för 
2018 för hushållen i ägarkommunerna.  

June Avfall & Miljö AB bildades med avsikten att samordna 
avfallshanteringen i de tre ägarkommunerna utifrån Jönköpings modell. 
Detta innebär att bolaget skall införa fastighetsnära insamling av 
förpackningar (FNI) för en- och tvåfamiljs-fastigheter samt matavfall för 
flerfamiljsfastigheter och verksamheter i Habo och Mullsjö enligt samma 
modell som Jönköping har infört samt att samordna övriga tjänster som 
bolaget skall erbjuda. Taxorna i de tre ägarkommunerna är i förslaget 
utformade enligt Jönköpings taxemodell.  

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att styra beteendet hos 
abonnenterna genom att sätta en lägre taxa på det abonnemang som 
bedöms som miljövänligt och att sätta en högre taxa på de abonnemang 
som bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets taxeförslag har därför 
FNI den lägsta taxan, Hemkompost och Matavfallssortering ligger strax 
över FNI medan de kunder som väljer att ha en osorterad fraktion betalar 
en högre kostnad för sitt avfall. 
 
Avfallsavgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen 
vad gäller hushållsavfall. Kommunen måste därför fastställa en avfallstaxa 
med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå  
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kommunfullmäktige att 

• anta förslaget på ny taxa för tömning av enskilda avlopp, 
trekammarbrunnar, grovavfall, reningsverk i samfälligheter och 
containertömning  att gälla fr.o.m. 2018-01-01  

• anta förslaget på ny taxa för fastighetsnära insamling (FNI), 
sortering matavfall, hemkompostering och osorterat hushållsavfall 
att gälla fr.o.m. 2018-10-22  

• besluta att Habo kommuns taxa för hushållsavfall kvarstår i 2017 
års nivå fram t.o.m. 2018-10-21 

• besluta att Habo kommuns taxa för latrin kvarstår i 2017 års nivå 
fram t.o.m. 2018-12-31. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
att det känns bra att bolaget nu startar sin verksamhet. Det blir ett mervärde 
för invånarna i Habo kommun med fastighetsnära insamling, som han 
hoppas att så många som möjligt kommer att välja.  
  
Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och tycker 
att det är fantastiskt att vi nu kommit i mål med detta arbete som 
påbörjades redan 2011. Han säger också att för den som tycker det nu blir 
dyrare är det viktigt att komma ihåg att detta är en helt annan produkt än 
den sophämtning vi har idag.  
 
Anders Rickman (L) menar att den stora vinsten är att vi blir samma region 
med samma system och han är nöjd med at vi nu gått i land med detta.  
 
Även Hans Jarstig (KD), Ulf Bertills och Margareta Fick yrkar bifall till 
kommunstyrelsen förslag.  
 
--- 
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 § 139 Hemsjukvårdsavgift 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 mars 2018 införa 
avgift för om max 300 kronor per månad för hälso- och sjukvård i ordinärt 
boende där kommunen är huvudman. Avgift för hemsjukvård föreslås 
enligt följande:  
 

- Inskriven i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller 
sjukgymnast 300 kronor/månad  

- Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg 
och uppföljning 150 kr/insats 

- Hämtning av hjälpmedel 150 kr/insats 
- Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvård 150 kr/insats 
- Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning 150 kr/insats 
- Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska 150 kr/insats  
- Avgiftsfritt för barn och ungdom under 20 år. 
- Avgifterna ska ingå i äldreomsorgens maxtaxa.  
- Årlig omräkning av avgiften görs med förändring av 

prisbasbeloppet och avrundas till närmaste tiotal kronor. 
 
En ekonomisk och volymmässig uppföljning ska göras 12 månader efter 
införandet av hemsjukvårdavgift.  
 
Reservationer 
Maria Alsén (L) och Anders Rickman (L) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Region Jönköpings län ansvarar för vård på vårdcentral och sjukhus. 
Hemsjukvård utförs av kommunen. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, 
sjukgymnaster och omvårdnadspersonal utför vården oavsett om det är 
kommunen eller regionen som ansvarar för vården. 
 
Utgångspunkten är att alla som behöver vård ska få den på vårdcentralen. 
Den vård som ges på vårdcentralen kan ges i hemmet om personen på 
grund av sitt hälsotillstånd inte kan eller har stora svårigheter att ta sig till 
vårdcentralen. Det är endast personer, oavsett ålder, som på grund av sin 
fysiska eller psykiska funktionsnedsättning inte kan ta sig till 
vårdcentralen, som kan beviljas hemsjukvård.  
 
Personer som får vård på vårdcentralen betalar en patientavgift för varje 
besök samt resekostnad. Personer som får vård i hemmet betalar för 
närvarande inga avgifter för vården och har inte heller några resekostnader 
för att få vård. Kommuninvånare bör behandlas lika och därför bör en 
hemsjukvårdsavgift införas. 
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Inskrivning i hemsjukvården görs av medicinska skäl. Avgifter är en intäkt 
för kommunen som bidrar till att finansiera hemsjukvården. Avgifter kan  
 
ha en viss bromsande effekt på behovet. Idag finansieras hemsjukvård 
endast av skatt. 
 
Avgiften för person inskriven i hemsjukvård föreslås vara 0,66 % av 
prisbasbeloppet och övriga avgifter 0,33 % av prisbasbeloppet. Avgifterna 
avrundas till närmaste jämna tiotal kronor. Föreslagen avgift harmonierar 
med andra kommuners avgift för hemsjukvård.  
 
Avgiftsförändringen förväntas ge en ökad intäkt om 100 000 kronor/år. 
Ökad intäkt ger lägre kostnad. 
 
Socialnämnden har föreslagit att kommunen från och med den 1 mars 2018 
inför avgift för om max 300 kronor per månad för hälso- och sjukvård i 
ordinärt boende där kommunen är huvudman (SN 2017-11-08 § 128). 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
socialnämndens förslag (KS 2017-11-15 § 168).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) säger att detta är en nödvändighet för vår kommun och 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Maria Alsén (L) vill inte införa denna avgift och menar att den 
skatteväxling som gjordes när kommunen tog över hemsjukvården från 
landstinget borde täcka kostnaderna. Hon yrkar avslag till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Olle Moln Teike (SD) menar att det slår mot fel personer att införa denna 
avgift och yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  
 
Gunnar Pettersson (S) instämmer med Hans Jarstig och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att införa hemsjukvårdavgift, och dels Maria Alséns och Olle Moln 
Teikes förslag om att inte införa någon avgift.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
---  
Beslutet skickas till: Socialnämnden 
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 § 140 Avgifter för bistånd 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 
- att avgift tas ut för utförd tid i hemmet för bistånd enligt 

socialtjänstlagen för hemtjänstinsatser samt för tid som används för 
ledsagning utanför hemmet, 

- att avgiften per utförd timme motsvarar 0,7 procent av prisbasbeloppet 
vilket för 2018 innebär 319 kronor per timme, 

- att avgift för besök på dagverksamhet tas ut med 0,18 procent av 
prisbasbeloppet, vilket för 2018 innebär 82 kronor per tillfälle samt 

- att avgiften avrundas uppåt till närmast hela krontal. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden kan ta ut avgifter för bistånd som beviljas enligt 
socialtjänstlagen. Avgifter påverkar efterfrågan av omsorg och bidrar till 
finansiering av verksamheten. I Habo kommun är kostnaderna för 
äldreomsorg högre än i liknande kommuner. Äldre personer i kommunen 
har ett tidigare inträde i äldreomsorgen än i andra kommuner. Föreslagen 
avgift är lägre än den avgift kommunen har laglig rätt att ta ut. Habo 
kommun har i jämförelse med andra kommuner låga avgiftsintäkter och 
hög efterfrågan på äldreomsorg. 
 
Avgiftens storlek är individuell och baseras på inkomst. Den som har låg 
inkomst betalar ingen eller reducerad avgift. Egendom och sparkapital 
räknas inte som inkomst och lämnas därför utanför när avgiftens storlek 
beräknas. 
 
Socialnämnden föreslår  
- att avgift tas ut för utförd tid i hemmet för bistånd enligt 

socialtjänstlagen för hemtjänstinsatser samt för tid som används för 
ledsagning utanför hemmet, 

- att avgiften per utförd timme motsvarar 0,7 procent av prisbasbeloppet 
vilket för 2018 innebär 319 kronor per timme, 

- att avgift för besök på dagverksamhet tas ut med 0,18 procent av 
prisbasbeloppet, vilket för 2018 innebär 82 kronor per tillfälle samt 

- att avgiften avrundas uppåt till närmast hela krontal. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) säger att för de flesta kommer denna avgift att inrymmas 
i maxtaxan, men för de som har väldigt lite insatser kommer det att bli en 
höjning. Skillnaden mot det förslaget som lades fram förra året är att detta  
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bara gäller äldreomsorgen och inte funktionshinderomsorgen. Han yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar att avgiften per timme ska vara 219 kronor 
istället för 319 kronor.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Morgan Malmborgs förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 31 ja-röster och 2 nej-röster. 2 ledamöter är 
frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
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Dnr KS16/209 

 § 141 Införande av resultatenhet avseende styrning, 
resursfördelning och prissättning av IS/IT-tjänster 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att IS/IT enheten ska vara en resultatenhet 
från- och med 2018-01-01. Justering av anslag i budget 2018 görs enligt 
tabellen nedan. Ekonomichefen får mandat att göra eventuellt nödvändiga 
tekniska justeringar utifrån budgetbeslut 2018.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-04 att tillsätta en utredning med 
målet att ta fram och utveckla en styrmodell för IS/IT verksamheten i Habo 
kommun. Bakgrunden till utredningen är att IS/IT verksamheten under en 
längre tid blivit en alltmer betydande och väsentlig stödfunktion till alla 
kommunala verksamheter. Kommunernas IT-miljöer blir allt mer 
komplexa och utvecklingen i omvärlden gör att möjligheterna och därmed 
också kraven från medborgare, verksamhet och användare ökar hela tiden. 
Den ekonomiska styrningen inom IS/IT-området inom Habo kommun sker 
för närvarande genom att ett anslag avsätts till PC som tjänst som hanteras 
av IS/IT-enheten. Systemet har fördelar när det gäller det rent driftsmässiga 
och tekniska delarna som exempelvis drift, övervakning, beställningar och 
inköp. Systemet är också enkelt när det gäller den ekonomiska styrningen, 
ett anslag avsätts och det är det utrymmet som finns för IS/IT 
verksamheten, varken mer eller mindre. 
 
Problemet med nuvarande system är dock att det kan leda till icke 
önskvärda prioriteringar i verksamheten samt att IS/IT-enheten får en roll 
som de egentligen inte är rustade för att ha. Idag har de en form av 
myndighetsroll att avgöra vilka verksamheter som ska prioriteras och vilka 
som ska stå tillbaka. Då IS/IT verksamheten är en så integrerad del i 
kärnverksamheten idag så torde det vara en fördel om prioriteringarna av 
vad som ska satsas på i större grad görs av de som ansvarar för att bedriva 
verksamheten. Detta kräver en god kunskap hos verksamhetsansvariga om 
vilka möjligheter som digitaliseringen erbjuder inom respektive 
verksamhetsområde. Det kräver också att verksamheten har en tydlig bild 
av vad IS/IT kan leverera för tjänster samt vad dessa kostar. 
 
En utredning har därför gjorts med hjälp av konsulter från företaget Actea 
där en analys av samtliga IS/IT kostnader har gjorts och utifrån den så har 
en ekonomistyrningsmodell tagits fram med en modell för en produkt och 
tjänstekatalog. Kommunens IS/IT styrgrupp har fungerat som styrgrupp för 
projektet och en intern arbetsgrupp med kommunchef, ekonomichef och 
IS/IT chef har tagit fram underlag och förutsättningar till utredningen. 
De totala IT-kostnaderna i Habo kommun i budget 2018 uppgår 16 880 
000 kronor. Då ingår kostnader för exempelvis servrar, licenser, fast och  
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mobil telefoni, samt personalkostnader för IS/IT- enheten. Utifrån IS/IT- 
verksamhetens uppgifter och uppdrag har en lämplig tjänstekatalog tagits 
fram som innehåller följande tjänster:  

• Arbetsplats 
• Bas Elev 
• IPAD 
• Fast telefoni 
• Mobiltelefoni 
• Mobiltelefoni PLUS 

 
Tjänsten Arbetsplats omfattar hårdvara enligt standard, behörigheter, 
Officelicenser, integration, nätverksaccess, fast och trådlös 
datakommunikation, lagring, print, mail, support och ärendehantering, 
säkerhet, serverdrift, lagring, databaser, backup, datahall och övervakning.  
 
Tjänsten Bas Elev omfattar administrativt arbete för att skapa konton och 
behörigheter för elevenheter samt leasad elev-Ipad.  
 
Tjänsten IPAD omfattar beställningar av IPads. Fast Telefoni omfattar 
konton, behörigheter, licenser, utrustning, abonnemang, telefonistservice 
och samtalsavgifter medan Mobiltelefoni omfattar konton, behörigheter, 
licenser, standardtelefon, standardabonnemang, telefonistservice, support 
och samtalsavgifter.  
 
Tjänsten Mobiltelefoni Plus omfattar specialtelefon samt SMS/MMS som 
tillval till grundtjänst Mobiltelefoni. 
 
Utifrån inventeringen av kostnader utifrån självkostnadsprincipen fördelas 
kostnaden per tjänst till nämnd och förvaltning enligt bifogad 
kostnadsfördelning. Utgångsläget är att priserna per tjänst ska vara fasta för 
perioden 2018 till 2020. Eftersom principer och kalkyler är nya kommer 
dock en utvärdering att göras inför nästa års budgetarbete och resultatet av 
utvärderingen kan komma att innebära ett behov av prisjusteringar. 
 
Nämnder och förvaltningar ska beställa IS/IT relaterade tjänster och 
produkter från kommunens IS/IT-enhet. Det är inte tillåtet att köpa IS/IT 
relaterade produkter och tjänster från annan leverantör om inte 
godkännande har givits från IS/IT-enheten. Detta är fundamentalt utifrån 
säkerhets- och verksamhetsaspekt. Verksamheten styr budget fastställer 
tjänsternas innehåll samt prioriterar aktiviteter och projekt där IS/IT är 
involverade. IS/IT ansvarar för leverans och innehåll av tjänster, standards, 
policys, omvärlds och kompetensbevakning, säkerhet och IS/IT stöd. 
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Justering av anslag i budget 
 

 
 
--- 
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Dnr KS17/221 

§ 142 Budget 2018 och nettoramanslag 2019 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att budgeten för 2018 och nettoramanslag för 
2019 fastställs till:  
 
DRIFTBUDGET  
1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 1 047 000 

kronor och nettoramanslag år 2019 till 1 047 000 kronor. 
 

2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 740 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 760 000 kronor. 
 

3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 
681 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 681 000 kronor. 
 

4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 7 407 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 7 407 000 kronor. 
 

5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag år 2018 uppgår till  
36 789 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 37 092 000 kronor.  
 

6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 22 011 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 27 113 000 kronor. 
 

7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till -45 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till -45 000 kronor.  
 

8. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 6 329 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 6 239 000 kronor. 
 

9. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 2 595 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 2 836 000 kronor. 
 

10. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till  
16 626 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 16 832 000 kronor.  
 

11. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till  
356 616 000 kronor och  nettoramanslag år 2019 till 376 341 000  
kronor. 
 

12. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 175 744 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 178 194 000 kronor. 
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13. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 5 051 000 

kronor och nettoramanslag år 2019 till 4 781 000 kronor. 
 

14. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår år 2018 till 8 830 000 kronor 
och nettoramanslag år 2019 till 20 292 000 kronor. 
 

15. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår år 2018 till 16 356 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 15 418 000 kronor. 

 
16. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår år 2018 till  

2 000 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 2 000 000 kronor. 
 
17. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår år 2018 

till -2 100 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till -2 100 000 
kronor. 
 

18. Nettobudgetanslag för nya avskrivningar uppgår år 2018 till 3 350 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 6 900 000 kronor. 

 
19. Nettobudgetanslag för övrigt uppgår år 2018 till 4 674 000 kronor och 

nettoramanslag år 2019 till 1 587 000 kronor.  
 
INVESTERINGBUDGET 
20. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår år 2018 till  

1 150 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 2 550 000 kronor. 
 

21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, skattefinansierad verksamhet, 
uppgår till år 2018 till 41 485 000 kronor och nettoramanslag år 2019 
till 36 460 000 kronor. 
 

22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår år 2018 
till  2 620 000 kronor nettoramanslag år 2019 till 13 620 000 kronor.  

 

23. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 533 000  
kronor och nettoramanslag år 2019 till 533 000 kronor. 
 

24. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till  
450 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 950 000 kronor.  
 

25. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag år 2018 uppgår till  
2 550 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 9 800 000 kronor.  
 

26. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 2 133 000 
kronor och nettoramanslag år 2019 till 650 000 kronor.  
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TAXOR OCH AVGIFTER   
27. Taxor och avgifter för år 2018 fastställs enligt speciell taxebilaga. 
 
SKATTESATS 
28. Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22:17 kronor.  

 
PARTISTÖD 
29. Partistödet för år 2018 fastställs till 6 429 kronor i grundbidrag samt  

7 286 kronor i mandatbidrag.   
 
UPPLÅNING  
30. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2018 får uppgå 

till högst 340 000 000 kronor och vid utgången av 2019 till höst 
360 000 000 kronor.  

 
31. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning 

ske med högst 25 000 000 kronor. 
 
SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR 
32. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 20-

21 i arbetsutskottets beslutsunderlag, i 2018 års budget.  
 

ÖVRIGT  
I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2018 enligt 
arbetsutskottets beslutsunderlag. Ovanstående innebär att resultatet uppgår 
till 1 500 000 kronor. Resultat enligt ram 2019 uppgår till 11 936 000 
kronor.    
 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2018-2019. 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå 
kommunfullmäktige att anta detta förslag till budget.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, men har 
två tilläggsyrkanden. Dels föreslår han att det i investeringsbudgeten under 
punkt 21 läggs till 1,2 miljoner kronor för att under 2018 kunna uppföra 
gatubelysning i Rödån i samband med att el och fiber läggs på samma 
sträcka, och dels föreslår han att kommunfullmäktiges nettobudgetanslag 
(punkt 1) utökas med 75 000 kronor så att de kommunfullmäktige-
ledamöter som önskar följa Sveriges kommuners olika utveckling och 
ekonomi ska få fortsätt prenumeration på Dagens Samhälle.  
 
Thomas Werthén (M) säger att vad gäller driften så har Moderaterna ingen  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-11-30  235 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 142 
 
avvikande uppfattning 2018. Vad gäller 2019 vill de dock inte avsätta 
medel för ombyggnation av centralköket. Centralköket behöver byggas om  
men Thomas Werthén säger att eftersom vi strävar mot tillagningskök ute 
på skolorna bör inte centralköket byggas om i den omfattning som nu är 
planerat. Under 2018 bör istället en utredning göras för att se vad som 
krävs för att bygga om skolorna till tillagningskök. Vad gäller 
investeringsbudgeten har han samma förslag om gatubelysning i Rödån 
som Gunnar Pettersson.  
 
Anders Rickman (L) säger att Liberalerna har tre förslag som skiljer sig 
från Moderaternas budgetförslag. Liberalerna vill avsätta 150 000 kronor 
för Mötesplats Habo, vilket de vill finansiera genom att inte avsätta några 
extra medel till familjecentralen (150 000 kronor). Liberalerna vill också 
avsätta 150 000 kronor för att kunna införa en profilklass på 
Hagabodaskolan, de finansierar genom att inte avsätta medel till en 
danspedagog på 50 % (250 000 kronor). Utöver det vill de införa en 
resursenhet i skolan till en kostnad av 750 000 kronor. Totalt är 
Liberalernas förslag 650 000 kronor dyrare än Moderaternas förslag. 
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Gunnar Petterssons tilläggsyrkanden. Hans Jarstig yrkar avslag på Anders 
Rickmans förslag i sin helhet, men säger samtidigt att vad det gäller 
Mötesplatsen så kommer det att gå att lösa inom socialnämndens budget.  
 
Olle Moln Teike (SD) berättar om det förslag till budget som 
Sverigedemokraterna har lämnat in. Sverigedemokraterna vill bland annat 
behålla anslaget för barn med särskilda behov, satsa på bättre mat för 
skolelever, att demensboendet byggs om snarast, att rambeslut införs i 
hemtjänsten, att en teknikgård skapas för unga samt satsningar görs på 
kommunens kök. Olle Moln Teike yrkar därför att kommunfullmäktige 
ålägger socialnämnden att arbeta med rambeslut inom hemtjänsten, att 
fullmäktige tillsätter 6 miljoner i investeringsbudget för projektering och 
ombyggnation av mottagningsköken till tillagningskök, att barn och 
utbildningsförvaltning utreder kostnader för att införa pedagogiska 
måltider för alla pedagoger inom förvaltningen, att kommunen inte sluter 
några nya avtal med migrationsverket, att korttidsenheten Boken inte 
stängs och att kommunfullmäktige antar SD:s förslag till budget för 2018– 
2019. 
 
Morgan Malmborg (-) har lämnat in ett förslag till budget till vilket han 
yrkar bifall. Det innehåller bland annat satsningar på ökad bemanning inom 
äldreomsorgen, gratis trygghetslarm, införande av ”mjuka linjen” för 
pensionärer och funktionshindrade, sänkta avgifter för hemtjänst, 
satsningar på barn med särskilda behov och högre bemanning inom  
förskolan. Han föreslår att detta finansieras genom en besparing av   
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politikerarvodena och flyktingverksamheten, att anställningsstopp införs 
för tjänstemän fram till 1 augusti, att fastigheten Västersol säljs och att  
inget gratis medlemskap i Habo Wolley ges till nyanlända. Vad gäller 
investeringar så föreslår Morgan Malmborg att projektering ska göras av 
cykelvägar till Mullsjö och Brandstorp.  
 
Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, samt 
yrkar avslag till Anders Rickmans förslag om att avsätta medel till 
profilklass och resursenhet.  
 
Margareta Fick (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Gunnar Petterssons tilläggsyrkande.  
 
Hanna Englund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Gunnar Petterssons tilläggsyrkande.  
 
Hans Jarstig yrkar avslag till Olle Moln Teikes förslag och till Morgan 
Malmborgs förslag.  
 
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till Gunnar 
Petterssons tilläggsyrkande. 
 
Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till 
Gunnar Petterssons tilläggsyrkande. 
 
Mötet ajourneras 19.45 och återupptas 20.05. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra budgetförslag och två 
tilläggsyrkanden. Ordföranden föreslår fullmäktige om de först  behandlar 
de tilläggsyrkandena som inkommit från Gunnar Petterson och Anders 
Rickman, och att de fyra budgetförslagen därefter behandlas i sin helhet. 
Fullmäktige beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
Gunnar Pettersson har yrkat att 1,2 miljoner kronor läggs till i 
investeringsbudgeten för gatubelysning i Rödån, och att 75 000 kronor 
läggs till i kommunfullmäktiges nettobudgetanslag för prenumeration på 
Dagens Samhälle. Till detta finns endast bifallsyrkanden. Ordföranden 
frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt Gunnar Petterssons 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige så gör.  
 
Anders Rickman har yrkat att satsningar görs på Mötesplats Habo, att det 
avsätts medel för att införa en profilklass på Hagabodaskolan och att en 
resursenhet införs inom barn- och utbildningsförvaltningen. Detta ska 
bland annat finansieras genom att inte tillföra extra medel till  
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familjecentralen och genom att inte införa en tjänst som danspedagog på  
50 %. Till detta har Hans Jarstig yrkat avslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avslå Anders Rickmans yrkande.   
 
Därefter behandlas driftbudgeten. Ordföranden finner att det finns fyra 
förslag, nämligen kommunstyrelsens förslag, Moderaternas och 
Liberalernas förslag, Sverigedemokraternas förslag samt Oberoendes 
förslag. Ordföranden ställer proposition på de fyra förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter behandlas investeringsbudgeten. Ordföranden finner att det finns 
fyra förslag även här. Han ställer proposition på de fyra förslagen och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Därefter frågar ordföranden i tur och ordning om kommunfullmäktige kan 
besluta enligt kommunstyrelsens förslag vad gäller taxor och avgifter, 
partistöd, upplåning och särskilda anvisningar, samt skattesatsen. Han 
finner att kommunfullmäktige i samtliga fall beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
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 § 143 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i 
Jönköpings län 2017-2021 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom handlingsplanen.  
 
Ärendebeskrivning 
En ny regional handlingsplan för fortsatt samverkan för det ANDT-
förebyggande (alkohol, narkotika, doping, tobak) arbetet 2017-2021 har 
tagits fram. Den nya handlingsplanen har utformats i samverkan mellan 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköpings län, Polisområde 
Jönköping, länets kommuner och ideell sektor.  
 
Det regionala ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län har sedan 
2009 samlats under samverkansorganisationen Insikt/Utsikt. Länets 
samtliga fullmäktigeförsamlingar, Polismyndigheten i Jönköpings län samt 
landstingsfullmäktige antog 2009 ”Handlingsplan för det alkohol- och 
drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014” som sedan 
förlängdes under 2015. I syfte att fortsätta det goda arbetet har ett flertal 
myndigheter, ideella organisationer i samverkan med representanter från 
kommunerna i länet gemensamt arbetat fram den nya handlingsplanen för 
Jönköpings län under 2016 och 2017. Den regionala handlingsplanen följer 
strukturen på den nationella ANDT-strategin ” En samlad strategi för 
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020” som 
regeringen antog under 2016.  
 
Syftet med handlingsplanen är att skapa ett effektivt, strategiskt och 
långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i hela länet, samt att stärka 
samverkan och samordningen mellan de aktörer i länet som arbetar med 
ANDT. Handlingsplanen ska vara ett stöd för framtagande av kommunala 
alkohol- och drogpolitiska program. Då förutsättningarna och 
möjligheterna att arbeta förbyggande ser olika ut i de olika kommunerna i 
länet är syftet därtill att handlingsplanen ska vara ett stöd för inblandade 
aktörer att prioritera insatser på ett sådant sätt att möjligheten till 
samverkan ökar. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå att 
kommunfullmäktige ställer sig bakom handlingsplanen.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén (L) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
---  
Beslutet skickas till: Länsstyrelsen, Barn- och ungdomssamordnaren 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-11-30  239 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/200 

 § 144 Svar på motion om rutiner i samband med 
åldersuppskrivning av ensamkommande 

  
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad gällande den del 
av motionen som avser bidragsbrott samt att avslå motionen gällande den 
del som avser åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar. 
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Karlsson (-), Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (-) 
har lämnat in en motion i vilken de föreslår att Habo kommun, i del fall det 
kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska 
polisanmäla ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer 
samt polisanmäla andra bidragssökande som anvisas av Migrationsverket 
eller annan myndighet genom lämnande av falsk/oriktig information. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som skriver att en person kan 
dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga uppgifter eller 
inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla, 
och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut 
eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av bidragsbrottslagen 
(2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla misstanke om brott 
enligt bidragsbrottslagen. 
 
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter 
anvisning från Migrationsverket. Det är försäkringskassan som betalar ut 
etableringsersättning samt övriga bidrag till nyanlända. Kommunen kan 
betala ut försörjningsstöd under en övergångstid innan 
etableringsersättningen hunnit betalas ut samt i vissa fall när det behövs en 
viss utfyllnad till etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas 
ut under två år. Därefter behandlas de nyanlända på precis samma sätt som 
alla andra kommuninvånare. Efter ansökan fattar kommunen beslut om 
försörjningsstöd till kommuninvånare som inte har möjlighet att försörja 
sig själva. Kommunen polisanmäler kommuninvånare om det finns 
misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen. 
 
Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl. Migrationsverket 
anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska 
ansvara för boende och omsorg. När Migrationsverket fattar beslut i frågan 
om den sökande får ett uppehållstillstånd i Sverige eller inte, så fattas 
också ett beslut om åldern. Socialnämnden ser inget skäl till varför  
 
kommunen ska polisanmäla människor som uppgett en annan ålder än den  
ålder som en annan myndighet har fattat beslut om. Det bör rimligtvis vara 
en fråga som är upp till Migrationsverket att avgöra. 
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Socialnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad gällande den 
del av motionen som avser bidragsbrott samt att motionen ska avslås 
gällande den del som avser åldersuppskrivning av ensamkommande 
ungdomar (SN 2017-10-10 § 118).  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt socialnämndens förslag.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson (-) yrkar bifall till den del av motionen som avser 
åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar. 
 
Maria Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till den del av motionen som avser 
åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att motionen ska anses vara besvarad gällande den del av motionen som 
avser bidragsbrott samt att motionen ska avslås gällande den del som avser 
åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar, och dels Lennart 
Karlssons och Morgan Malmborgs förslag om att den del av motionen som 
avser åldersuppskrivning av ensamkommande ungdomar ska bifallas.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Lennart Karlsson 
och Morgan Malmborgs förslag röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att bifalla motionen.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 4 nej-röster. 2 ledamöter är 
frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat enligt 
kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
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 § 145 Svar på motion om klargörande i ordningsstadgan angående 
tiggeri 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion 
om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri. Motionärerna önskar 
att tiggeri inom Habo kommun endast får förekomma efter inhämtande av 
kommunalt tillstånd samt att allt offentligt tiggeri förbjuds inom Habo 
kommun. 
 
Den fria rörligheten är en grundprincip som garanteras inom EU. Den 
fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. En EU/EES- 
medborgare har rätt att vistas i ett annat EU/EES land upp till tre månader 
utan andra villkor än att personerna ska ha giltigt pass eller nationellt 
identitetskort. 
 
Visserligen faller mycket ner från statlig och regional nivå på landets 
kommuner att lösa när det gäller olika utmaningar i samhället idag men 
ansvaret för att lösa den tragiska och mycket olyckliga situationen att 
människor tigger i Sveriges kommuner måste vara ett nationellt ansvar som 
ska hanteras av Sveriges Riksdag, regering och EU. Det är dessa 
institutioner som har verktygen och resurserna. 
 
Hittills har två kommuner i Sverige beslutat att förbjuda tiggeri. Sala 
kommun för sex år sedan och nyligen Vellinge kommun som beslutade att 
införa ett förbud på vissa platser där många människor samlas. I båda 
fallen har länsstyrelsen i respektive län omgående upphävt kommunernas 
beslut. I det nyligen avgjorda ärendet i Vellinge kommun förklarade 
länsstyrelsen sitt beslut om att kommunen inte fick förbjuda tiggeri med 
motiveringen att kommunen måste kunna bevisa att tiggeriet är ett stort 
problem som stör människor i hög grad för att kunna förbjuda tiggeriet i 
ordningsstadgan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november att föreslå att motionen ska 
avslås. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Maria Alsén (L), Åke Lundgren (KD), Anders 
Rickman (L) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen.  
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Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen och dels Morgan Malmborgs förslag om att bifalla 
motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att bifalla 
motionen. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 2 nej-röster. 2 ledamöter avstår 
från att rösta och 2  ledamöter är frånvarande. Kommunfullmäktige har 
således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 1. 
 
 
---  
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Dnr KS17/272, KS17/254 

 § 146 Avsägelse och fyllnadsval fritids- och kulturnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Tomas Reinholdsson och 
beslutar att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 
december 2018 till ny ledamot i fritids- och kulturnämnden välja Jeanette 
Nyberg, Blåmesgatan 8, 566 33 Habo samt,  
 
att till ny ersättare i fritids- och kulturnämnden för samma period som ovan 
välja Magnus Carlestav, Kapellgatan 21, 566 32 Habo.  
 
Ärendebeskrivning 
Tomas Reinholdsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i fritids- 
och kulturnämnden, varför en ny ledamot måste väljas.  
 
Sedan tidigare har Camilla Kempe (S) avsagt sig uppdraget som ersättare i 
fritids- och kulturnämnden, varför även en ny ersättare måste väljas.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Personalenheten 
Fritids- och kulturnämnden 
Tomas Reinholdsson 
Jeanette Nyberg 
Magnus Carlestav 
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Dnr KS17/268 

 § 147 Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik i Habo 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Lars Elwing (M) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Bränningeområdet, både nya och gamla delen, alltid haft avsaknad av 
kollektivtrafik på rimligt gångavstånd. Eftersom det är ett starkt 
tillväxtområde anser Moderaterna i Habo att det erfordras kraftfulla 
åtgärder för att få till förändringar till detta område. Lars Elwing skriver 
också att han är övertygad om att en fortsatt expansion av centralorten 
kommer att ske på områdena Ekeberg, Fiskebäck och Munkaskog, men 
även i övriga tätorter. För att vara en attraktiv bostadsort med bra 
näringsliv erfordras en väl fungerande kollektivtrafik. Vidare skriver Lars 
Elwing att nya former av kollektivtrafik kommer se dagens ljus inom några 
decennier, förmodligen i form av spårbunden eller förarlös trafik. Därför 
föreslår han  

- att en fullmäktigeberedning tillsätts för att föreslå och 
konsekvensutreda kommande utmaningar för kollektivtrafiken i 
hela kommunen och se över och lämna förslag till en utveckling av 
tätortsnära kollektivtrafik till och från de nya bostadsområdena,  

- att det utreds någon form av ringled med busstrafik inom 
Bränningeområdet,  och  

- att det utreds hur kollektivresandet kan förbättras på landsbygden. 
Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lars Elwing kommenterar motionen och säger att en långsiktig utredning 
måste till så att vi kan lösa framtidens kollektivtrafikprolem. För att möta 
framtidens behov måste vi redan nu ta med i planarbetet att det kan 
behövas markområden för kommande eventuellt spårbundna 
kollektivtrafik. Han säger också att vi en gång för alla måste få till en 
kollektivtrafiklösning på Bränningeområdet.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/275 

 § 148 Motion om mjuka linjen servicetransport 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion i 
vilken de skriver att många och äldre och funktionshindrade har svårigheter 
att eller inte får köra bil. De vill därför att dessa grupper ska få åka gratis 
med ”mjuka linjen”. Mjuka linjen hjälper behövande att komma till vissa 
knutpunkter i samhället, exempelvis mataffärer, postkontor, apotek, 
vårdcentral etc. Motionärerna föreslår därför att kostnaden för mjuka linjen 
utred grundligt och att mjuka linjen genomförs i Habo kommun, med 
utvärdering efter ett år. Se bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg kommenterar motionen och säger att tanken med mjuka 
linjen är att äldre och funktionshindrade ska kunna åka till serviceställen i 
Habo centrum, men kanske även i andra tätorter.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/276 

 § 149 Motion om kostnader för ogiltig frånvaro vid tolkbehov 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.   
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Karlsson (-) och Morgan Malmborg (-) har lämnat in en motion i 
vilken de skriver att om en person uteblir från ett möte där tolk är inbokad 
måste kommunen stå för tolkens kostnader. Det föreslår därför att 
kommunen ska sända en faktura på tolkkostnader till person med tolkbehov 
om han eller hon uteblivit från möte med inbokad tolk utan giltig 
anledning. Se bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg kommenterar motionen och säger att precis som att alla 
andra behöver betala om man t ex uteblir från ett tandläkarbesök, så ska 
detta även gälla personer som uteblir från möten där tolk är inbokad.  
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS17/148 

 § 150 Rapportering av ej verkställda beslut 
  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för tredje kvartalet 2017 meddelat till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer två gynnande beslut 
enligt 4 kapitlet § 1 socialtjänstlagen samt två gynnande beslut enligt 9 § 
LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där 
verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott.  
 
---  
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr  140 144 145   
BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
X 

 
 

    

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

Hans Jarstig  KD X  X  X      
Olle Moln Teike SD X   X avstår     
Fredrik Wärnbring   M X  X  X      
Hanna Englund   C X  X  X      
Mary Eklund S X  X  X      
Margareta Fick   MP X  X  X      
Rolf Westmar M X  X  X      
Nicklas Gustavsson   S X  X  X      
Marie Lindholm  KD X  X  X      
Lennart Karlsson  -  X  X  X     
Nils-Inge Carlsson S X  X  X      
Maria Alsén   L X  X  X      
Åke Lundgren KD X  X  X      
Niklas Fungbrandt  M X  X  X      
Ulf Bertills   C X  X  X      
Joakim Lindblom SD X   X avstår     
Kent Bjärkhed   S X  X  X      
Ann-Charlotte Kaljo  M X  X  X      
Carina Fritzon  Berit Torstensson S X  X  X      
Victor Davidsson  KD X  X  X      
Agneta Karlsson    SD - - - - - -     
Kerstin Klasson  MP X  X  X      
Ewa Wettebring  S X  X  X      
Bengt Stensmo  M X  X  X      
Lars-Åke Johansson S X  X  X      
Thomas Gustafsson  Vincent Bohm S X  X  X      
                                                   Summa:                                    31 2 29 4 29 2     
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 Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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