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kl. 18.00–19.45
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Information om fritids- och kulturnämndens verksamhet
Fritids- och kulturchef Thomas Lund informerar om nämndens
verksamhet. Förutom förvaltningsadministration så består förvaltningen av
en driftsenhet, en verksamhetsenhet och biblioteket. Habo kommun har ca
80 föreningar och dessa är grundbulten i nämndens verksamhet. Den
ideella sektorn har stor betydelse och fritids- och kulturförvaltningens
uppgift är att stötta föreningslivet.
Thomas Lund visar på den enorma bredd av verksamhet som finns inom
föreningslivet och inom förvaltningens verksamhet, både inom idrott och
inom kultur, men också exempelvis LAN i sporthallen. Något som är nytt
är en e-sportarena som är ett Leaderprojekt ihop med Mullsjö kommun och
det kommer finnas tio platser i Habo och tio platser i Mullsjö.
Förutom att stötta föreningslivet så sköter fritids- och kulturförvaltningen
också kommunens badplatser och vandringsleder och man ordnar
simundervisning på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden. Man
ordnar också konstfesten varje år, Kräftlördag, erbjuder Pluspolarekortet
till dem med funktionsnedsättning, märker upp kulturhistoriskt intressanta
platser och mycket mer.
_____

Justeras
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Dnr KS19/178

§ 90

Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 2020
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2020 för Mediacenter i
Jönköpings län.
Ärendebeskrivning
Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget 2020.
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med synpunkter.
I förslaget föreslås att medlemsavgiften ska höjas årligen med 250 000
kronor under 3-årsperioden 2020-2022. För Habos del innebär det en
ökning av medlemsavgiften med 13 000 kronor per år under perioden.
_____
Beslutet skickas till:
Mediacenter Jönköpings län

Justeras

Expedierats
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Dnr KS19/201

§ 91

Beviljande av ansvarsfrihet 2018 för Samordningsförbundet
Södra Vätterbygden
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande
verksamhetsåret 2018.
Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk
organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region
Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd
som medlemmar. Förbundet bildades 2007 och består av en styrelse och en
beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli.
Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv
ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och
som uppbär offentlig försörjning. Enligt förbundets verksamhetsplan 2018
ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (16-29 år)
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av
samordnad rehabilitering.
Årsredovisning med bokslut 2018 har tillsammans med revisionsberättelse
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret. Socialnämnden föreslår att ansvarsfrihet beviljas för
styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande
verksamhetsåret 2018 (SN 2019-05-08 § 49).
_____
Beslutet skickas till:
Samordningsförbudet

Justeras

Expedierats
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Dnr KS19/204

§ 92

Sammanträdesplan 2020
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplanen avseende 2020.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt
nedanstående:
Kommunstyrelsens
Arbetsutskott Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

(ti 17 dec 2019) on 15 jan
ti 21 jan
on 5 feb
ti 25 feb
on 11 mars
ti 31 mars
on 15 apr
ti 12 maj
on 27 maj

to 30 jan
to 27 feb
to 26 mars
on 29 apr
to 11 juni

ti 9 juni
ti 1 sep
ti 29 sep
ti 27 okt
ti 17 nov
ti 15 dec

to 27 aug
to 24 sep
to 29 okt
to 26 nov
to 17 dec

on 12 aug
on 16 sep
on 14 okt
on 11 nov
on 2 dec

_____
Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Justeras

Expedierats
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Dnr KS19/48

§ 93

Svar på motion om införande av pris för god byggnadsvård
och god arkitektur
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Mari Larsson (SD) har lämnat in en motion om införande av pris för god
byggnadsvård och god arkitektur. Motionären skriver att Jönköpings
kommun varje år delar ut ett stadsbyggnadspris och föreslår att Habo
kommun tar efter detta. Utnämningen syftar till att främja god
byggnadsvård och god arkitektur i Habo kommun. Förslaget är att priset
ska ges ut klasserna god byggnadsvård och god arkitektur där god
byggnadsvård innebär en varsam och pietetsfull ombyggnad, vård eller
restaurering av en äldre byggnad. God arkitektur innebär ny eller
tillbyggnad som är tilltalande i sig och sitt sammanhang.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden för yttrande som ger
följande bedömning:
För att kunna hantera denna typ av pris och utmärkelser krävs det att det
finns ett antal objekt varje år som utmärker sig på något vis. Oftast är det
arkitektritade byggnader som vinner pris, till exempel utifrån att
byggnaden har anpassats väl till platsen, material är valt med omsorg till
omgivning, ett arkitektoniskt uttryck som är nytänkande och så vidare. Om
det blir för få objekt att bedöma riskerar denna typ av priser att urvattnas,
samt att priset riskerar att ställas in vissa år.
Att införa pris för god byggnadsvård och god arkitektur kräver att det finns
resurser i form av kompetens som kan utvärdera nomineringar. Att bedöma
byggnader handlar om att ha kunskap och erfarenhet när det gäller
arkitektonisk utformning såväl som antikvarisk.
Byggnadsnämnden föreslår att motionen ska avslås (BN 2019-05-15 § 38),
vilket också kommunstyrelsen föreslår (KS 2019-08-14 § 123).
Kommunfullmäktiges behandling
Mari Larsson tackar för behandlingen av motionen, men tycker att det kan
vara värt ett försök att införa ett kommunbyggnadspris och yrkar på bifall
till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om att avslå motionen och dels Mari Larssons förslag om att bifalla
motionen.
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_____
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Dnr KS19/50

§ 94

Svar på motion om kostpolicy kring matfetter
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) inkom den 30 januari 2019 med en motion i vilken
han föreslår att kommunen byter ut allt margarin som används i mat som
tillreds eller serveras i kommunens regi till förmån för smör eller olja.
Vidare föreslås kommunfullmäktige även anta en kostpolicy som innefattar
att endast smör eller olja får användas till den dagliga kosten, med
undantag för specialkost.
Habo kommun har ett kostpolitiskt program där policy och riktlinjer
avseende kvalitet för måltider inom förskola, skola, vård och omsorg
tydliggörs. Där fastslås att Habo kommuns måltider generellt ska serveras
enligt Svenska Närings-rekommendationer (SNR) samt Livsmedelsverkets
rekommendationer med anpassning till varje enskild gästkategori.
Kostchef Lena Bergström skriver att alla varor som vi konsumenter kan
köpa ska vara säkra och detta gäller naturligtvis även för margariner.
Margarin är en produkt som varit utsatt för kritik och granskning många
gånger och Statens Livsmedelsverk (SLV) har gjort noggranna
undersökningar och kontroller vid flera tillfällen.
De matvanor vi har i Sverige ger oftast näringsämnen i rätt mängd och i en
bra blandning, men vissa näringsämnen kan vara lite svårt att få i rätt
mängd. Det gäller till exempel balansen mellan mättat och fleromättat fett
samt D-vitamin och järn. Det fleromättade fettet kan inte kroppen
producera själv, och därför är det viktigt att få fleromättat fett genom
kosten. Smör och smörbaserade matfett innehålla stora mängder mättat fett
medan växtbaserat matfett och oljor har en hög andel fleromättat fett.
Därför är rekommendationen att använda flytande margarin till matlagning
och växtbaserat matfett, margarin, till smörgås.
2019 påbörjar Livsmedelsverket ett nytt arbete med att gå igenom aktuell
forskning. Detta kommer att resultera i reviderade rekommendationer igen,
men det kommer att ta några år innan det är klart. Fram till dess bör Habo
kommun fortsätta följa Livsmedelsverkets rekommendationer eftersom de
är framtagna av experter inom området och ingen i kommunen har den
kunskap och kompetens som krävs för att kunna tolka och förstå enskilda
forskningsstudier.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2019-08-14 § 124).
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Kommunfullmäktiges behandling
Olle Moln Teike tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall
till motionen. Han hänvisar till olika rapporter och forskare som anser
att margarin är dåligt för hälsan.
Hanna Englund (C) säger att Centerpartiet vill att barnen ska få
kemikaliefria livsmedel och att smör dessutom gynnar svenska
bönder. Just i detta fall tycker hon inte att riktlinjerna från
Livsmedelsverket ska följas och yrkar bifall till motionen.
Henrik Esbjörnsson (M) anser att kostchefens svar är bra och att
kommunfullmäktige bör följa det. Han yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Anders Rickman (L) säger att Livsmedelsverket håller ögonen på
frågan och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Morgan Malmborg (HD) säger att frågan är komplicerad och bör
utredas mer. Han yrkar därför på återremiss.
Margareta Fick (MP) yrkar bifall till motionen.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till motionen.
Niklas Fungbrandt (M) påpekar att det är hjärt- och kärlsjukdomar och
inte cancer som är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Mättat fett är
inte bra för blodomloppet och det är av den anledningen som
Livsmedelsverket avråder från för stora mängder mättat fett i kosten.
Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Pettersson (S) säger att politiker inte bör bestämma vad som
ska läggas på tallriken. Han känner sig trygg med kommunens
kostenhet och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ulf Bertills (C) köper inte allt som Livsmedelsverket säger och yrkar
bifall till motionen.
Anders Almfors (L) tycker att det är en mycket intressant motion men
att han känner sig trygg i att kostchefen följer modern forskning. Han
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ewa Wettebring (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer
därför proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
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eller om det ska återremitteras. Hon finner att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Ordföranden finner att det återstår två förslag, dels kommunstyrelsens
förslag om att avslå motionen och dels Olle Moln Teikes förslag om
att bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på
kommunstyrelsens förslag om avslag röstar ja, den som röstar på Olle
Moln Teikes förslag om bifall röstar nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 15 nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att
avslå motionen.
_____

Justeras
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Dnr KS19/90

§ 95

Svar på motion om trygghetsboende vid Falks rondell med
ägardirektiv
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.
Reservationer
Morgan Malmborg reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att
kommunens pensionärsorganisationer under lång tid drivit frågan att bygga
trygghetsboenden centralt i Habo med gångavstånd till affärer, mötesplats
och gemenskap. Motionären menar att alla partier i Habo säger att de vill
ha trygghetsboende och att det nu är dags att sunt förnuft får råda i denna
viktiga fråga och att ett trygghetsboende skall ligga främst i centrala Habo.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige i Habo kommun via ett
ägardirektiv ger bolaget Habo Bostäder AB i uppdrag att planera och
bygga trygghetsboende/seniorboende vid Falks rondell.
Frågan diskuterades vid den ägardialog som ägde rum 2019-05-20 mellan
kommunens och bolagens ledningar. Samstämmighet råder kring
nödvändigheten att vänta in resultatet av arbetet med centrumutvecklingsplanen som kommer att starta under hösten 2019 och som beräknas kunna
vara klar hösten 2020. Vad det blir för typ av bostäder som kommer att
byggas i centrum är ännu för tidigt att säga men varken bolagets eller
kommunens ledning utesluter att det kan vara aktuellt att bygga någon
form av trygghetsboende/seniorboende i Habo centrum.
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska anses vara besvarad (KS 201908-14 § 125).
Kommunfullmäktiges behandling
Morgan Malmborg tackar för behandlingen av motionen. Han yrkar bifall
till motionen.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Hanna Englund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen.
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
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om att anse motionen vara besvarad 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 om att anse motionen besvarad röstar ja, den
som röstar på Morgan Malmborgs förslag om att bifalla motionen röstar
nej.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen avges 29 ja-röster och 5 nej-röster. En ledamot är
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att anse
motionen besvarad.
_____
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Dnr KS19/142

§ 96

Avsägelse och fyllnadsval
Beslut
Avsägelsen godkänns.
Ärendebeskrivning
Liselotte Heinonen har avsagt sig sin plats som ledamot i fritids- och
kulturnämnden.
_____
Beslutet skickas till:
Fritids- och kulturnämnden
HR-administratör
Liselotte Heinonen

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Sida

155
Dnr KS19/142

§ 97

Avsägelse och fyllnadsval
Beslut
Avsägelsen godkänns.
Ärendebeskrivning
Magnus Carlestav har avsagt sig uppdraget som revisor.
_____
Beslutet skickas till:
Revisionen
HR-administratör
Magnus Carlestav
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Dnr KS19/142

§ 98

Avsägelse och fyllnadsval
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Eva-Lis Svensson (S) och
beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31
december 2022 till ny ersättare i socialnämnden utse Ewa Wettebring,
Lundgatan 237, 566 33 Habo.
Ärendebeskrivning
Eva-Lis Svensson har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
socialnämnden, varför en ny ersättare ska väljas.
_____
Beslutet skickas till:
Socialnämnden
HR-administratör
Eva-Lis Svensson
Ewa Wettebring
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Dnr 19/241

§ 99

Motion om gratis busskort för ungdomar
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förlag om att
ungdomar i högstadiet och gymnasiet ska få gratis sommarkort i
länsstrafiken från sommarlovet 2020. Morgan Malmborg kommenterar
motionen och säger att ett flertal kommuner har infört sommarlovskort och
vill att även Habo kommun ska undersöka om det är möjligt. Se bilaga 2.
_____
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Dnr KS19/240

§ 100 Motion om insynsplatser med mera
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att
alla invalda partier ska få en plats i budgetberedningen, att insynsplatser
återinförs i socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, att
insynsplatserna arvoderas samt att parlamentariska gruppen läggs ner om
inte övriga förslag blir verklighet. Se bilaga 3.
____
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Dnr KS19/254

§ 101 Motion om lokal busslinje
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kent Bjärkhed (S) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att
kommunen utreder behov av linjesträckning och tider för att införa ”mjuka
linjen” två dagar i veckan, att tjänsten mjuka linjen upphandlas senast 2020
och att uppdraget utvärderas 12 månader efter införandet. Se bilaga 4.
Kent Bjärkhed kommenterar motionen och säger att andemeningen är att
förbättra möjligheterna för dem som bor utanför centrala Habo att ta del av
servicen som finns i centrum, och även för dem som har
funktionsvariationer och kanske har svårt att ta sig in till centrum.
____
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Dnr KS19/260

§ 102 Medborgarförslag angående Tuvebo busshållplats
Beslut
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att införa Tuvebo som
bushållplats. Se bilaga 5.
_____
Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Bilaga 1
Omröstning avseende paragraf nummer
BESLUTANDE
Gunnar Pettersson
Susanne Wahlström Mari Forsgård
Hans Jarstig
Olle Moln-Teike
Ewa Wettebring
Niklas Fungbrandt
Hanna Englund
Anders Almfors
Nicklas Gustavsson Berit Torstensson
Marie Lindholm
Fredrik Wärnbring
Joakim Lindblom
Jeanette Nyberg
Maria Alfredsson
Ulf Bertills
Thomas Gustafsson
Anders Rickman
Ingvar Briland Henrik Gillek
Johanna Siwertz Anders Thelin
Mari Larsson
Morgan Malmborg
Eva Damberg
Ann-Charlotte Kaljo
Jon Harald Jonsson
Kent Bjärkhed
Henrik Esbjörnsson
Helena Persson
Margareta Fick
Conny Eriksson
Eva-Lis Svensson
Jan Lenhammar
Maria Alsén
Thomas Werthén Johanna Bergbom
Mats Lindén
Lisbeth Bärenholdt
Summa:
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94
95
Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej
S
M
KD
SD
S
M
C
L
S
KD
M
SD
S
KD
C
S
L
M
V
SD
HD
S
M
KD
S
M
C
MP
SD
S
KD
L
M
S
M

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
19
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X
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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15

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29

X

X

X
X

X
-

5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-08-29

Sida

162

Bilaga 2
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Bilaga 3
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Bilaga 4
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Bilaga 5
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