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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunfullmäktige 
  
Sammanträdesdatum 2020-06-11 
  
Datum då anslaget sätts upp 2020-06-18 Datum då anslaget tas ned 2020-07-11 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus, torsdagen den 11 juni 2020  

kl. 18.00–19.25 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S) 

Henrik Gillek (M) 
Hans Jarstig (KD) ej § 55 pga. jäv  
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Thomas Gustavsson (S)  
Anders Rickman (L)  
 

Lena Danås (V) 
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Kent Bjärkhed (S) 
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Frida Wahlund, sekreterare 
Jan Sundman, kommundirektör 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare 
Mikaela Dinu Billström, länsstyrelsen (via länk) 
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§ 52 Information om barnkonventionen  
 
Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg informerar, tillsammans 
med Mikaela Dinu Billström från länsstyrelsen, om vad det innebär att 
barnkonventionen har blivit lag i Sverige.  
 
Länsstyrelsen har ett uppdrag att stödja kommunerna i uppdraget kring 
barns rättigheter.  
 
Att barnkonventionen har blivit lag innebär att barnet som individ har fått 
egna rättigheter. Barn är inte föräldrarnas eller någon annans ägodel.  
 
Barnets bästa är den bärande principen i barnkonventionen. Barnen är 
rättighetsbärare och staten är skyldighetsbärare gentemot barnet. Olika 
verksamheter har ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda, men det 
är ytterst staten som har ansvaret för att skydda barnet mot vanvård, 
utnyttjande och övergrepp. 
 
Anders berättar att det finns tre perspektiv:  
Barnperspektiv = de vuxnas syn på barnet och barnets situation 
Barnets perspektiv = barnets egna berättelse och tolkning av sin situation 
Barnrättsperspektiv = strategiskt arbete med utgångspunkt i vad vi som 
kommuner behöver genomföra. En ständigt pågående process.  
 
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och det är artikel 1-42 som blivit 
lag. Att barnkonventionen nu blivit lag innebär ett förtydligande av vad 
som har gällt allt sedan Sverige ratificerade konventionen 1990. Genom att 
vara lag får konventionen en stärkt ställning i lagstiftningen. Det har 
särskilt stor betydelse för barn i utsatta situationer och innebär ett ökat krav 
att lyssna på barn och också en skyldighet att se till att barnet förstår den 
information som hon eller han får.  
 
Vad görs då i Habo kommun? Bland annat finns cirka 40 barnrättsombud i 
verksamheterna, varje år genomförs en ljusmanifestation, kunskapsnivån i 
verksamheterna ses över, en samtalsguide har tagits fram för att underlätta 
för föräldrar att informera sina barn, strategi för jämlik hälsa innefattar 
mycket barnrättsarbete, handlingsplan för barn som anhöriga har tagits 
fram, kommunen erbjuder föräldraskapsstöd och det anordnas också 
temadagar i skolan. 
 
Ordföranden tackar för informationen.  

 
_____  
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Dnr KS20/40 

§ 53 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner den ekonomiska uppföljningen för tertial 
1 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för tertialuppföljningen. 
Helårsprognosen för år 2020 har stora osäkerheter på såväl intäkts- som 
kostnadssidan på grund av coronapandemin. Prognosen pekar på ett 
resultat på 17 miljoner kronor vilket är cirka 4,4 miljoner kronor bättre än 
budgeterat. I prognosen har man utgått från att staten kommer stå för 
merparten av kostnaderna kopplade till corona. 
 
Den nuvarande prognosen pekar på att nämnderna sammantaget inte 
kommer att hålla budget om inte åtgärder vidtas. Nämndernas samlade 
budgetunderskott beräknas bli 1,5 miljoner kronor. 
 
Johan Bokinge påpekar att om inga åtgärder vidtas beräknas endast två av 
fullmäktiges fyra finansiella mål om god ekonomisk hushållning att uppnås 
2020. 
 
I enlighet med kommunens finanspolicy rapporteras nivåerna på ränte- och 
finansieringsriskerna tertialvis. Per 30 april 2020 konstateras att andelen 
lån med ränteförfall inom ett år överstiger maxgräns med tio 
procentenheter. Lånens genomsnittliga återstående löptid är 2,1 år vilket är 
0,4 år mer än miniminivån enligt policyn. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2020 (KS 2020-05-27 § 69). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Henrik Esbjörnsson (M) och Hans Jarstig (KD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
_____ 
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Dnr KS20/148 

§ 54 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 
2019 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mediacenter 
avseende 2019 samt beviljar direktionen i kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2019. 
 
Olle Moln Teike (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Ärendebeskrivning 
Mediacenter i Jönköpings län har översänt årsredovisning, 
revisionsberättelse med mera för år 2019 med begäran om att 
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen 
ansvarsfrihet för år 2019. 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Mediacenter Jönköpings län 
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Dnr KS20/143 

§ 55 Godkännande av årsredovisning och revisionsberättelse 
2019 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande verksamhetsåret 
2019. 
 
Hans Jarstig (KD) och Nicklas Gustavsson (S) 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 2019 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 2019 har tillsammans med revisionsberättelse 
och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 
som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret. 
 
_____  

 
Beslutet skickas till:  
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
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Dnr KS20/113 

§ 56 Svar på motion om nytänkande vid trafikhinder 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservationer 
Olle Moln Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) reserverar sig mot 
beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom och Olle Moln Teike från Sverigedemokraterna har 
lämnat in en motion om nytänkande angående trafikhinder. De skriver att 
framkomligheten med farthinder och avsmalningar i Habo är under all 
kritik, med tanke på att även nyttotrafiken bör kunna komma fram smidigt. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger i uppdrag till berörda 
förvaltningar att vid nybyggnation eller förändringar av befintliga gator 
och vägar konstruera med ”nytänket” om att få trafiken att flyta bättre och 
få bättre utrymme i korsningar för nyttofordon. 

 
Gatu/parkchef Mikael Norell skriver att tekniska förvaltningen arbetar efter 
principen att det är de oskyddade trafikanterna som ska premieras i trafi-
ken. En stor grupp bland de oskyddade trafikanterna är barn och ungdo-
mar. Det är hur dessa transporterar sig som är i fokus vid trafikplaneringen 
och vid utformning av passager, och inte övrig trafik, oavsett om den kan 
betraktas som nyttotrafik eller inte. Hastighetsmätningar som har gjorts 
före och efter genomförda åtgärder med avsmalningar visar att hastigheter-
na sjunker markant. Varje bilist bör planera sin körning inför farthinder 
och avsmalningar för att minimera antalet stopp och start, och på så sätt 
minska sin miljöpåverkan. 

 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås (KS 2020-05-27 § 74). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom, Olle Moln Teike och Jon Harald Jonsson (KD) yrkar 
bifall till motionen.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen och dels Joakim Lindlbloms med fleras förslag om 
att bifalla motionen.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
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Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Joakim Lindbloms 
förslag röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 13 ja-röster och 5 nej-röster. Tre ledamöter avstår 
från att rösta och fjorton ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
_____   
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Dnr KS20/158 

§ 57 Val av revisor till Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige i Habo kommun utser Östen Johnsson som revisor för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för verksamhetsåren 2020-
2022 och bekräftar valet av Irene Folkevik som ersättare.  

 
Ärendebeskrivning 
Enligt Samordningsförbundet Södra Vätterbygdens förbundsordning 
framgår att kommunerna Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd ska utse 
en gemensam revisor i samråd med Region Jönköpings län. 
 
Region Jönköpings län har utsett Östen Johnsson som revisor och berörda 
kommuner har att besluta detsamma. Jönköpings kommun har därutöver att 
utse en ersättare för revisorn, och valet ska bekräftas av övriga kommuner. 
_____  
 
 
Beslutet skickas till:  
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 
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Dnr KS20/146 

§ 58 Information om ej verkställda beslut 
 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för första kvartalet 2020 rapporterat till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) om två gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL 
som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller där 
verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. 
 
Kommuner ska inom skälig tid verkställa sina beslut om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt lagen som stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). 

 
Om ett beslut inte verkställts inom tre månader ska kommunerna 
rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), till 
kommunfullmäktige och till revisorerna. Kommunerna rapporterar 
kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge 
på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av 
en särskild avgift hos förvaltningsrätten. 

 
Nämnden ska fortsätta att rapportera ett ej verkställt beslut tills beslutet är 
verkställt eller avslutat av annan anledning, så kallad återrapportering. 
Nämnden kan när som helst rapportera att ett beslut har verkställts. 

 
 
_____   
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Dnr KS20/173 

§ 59 Motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2 
 
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  

 
Ärendebeskrivning  
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion om motprestation för 
försörjningsstöd. Han har tidigare lämnat in en liknande motion, men då 
den avslogs lägger nu Sverigedemokraterna nya förslag inom samma 
ämne. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike kommenterar motionen och säger att förra gången fick de 
kritik för att förslaget inte var tillräckligt konkret. Därför återkom han nu 
med en ny motion där han har försökt ta fram mer konkreta förslag.  
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Dnr KS20/172 

§ 60 Interpellation om neddragning av busslinje 116 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid nästa 
sammanträde.  

 
Ärendebeskrivning  
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande Susanne Wahlström med frågor om 
förändringar på linje 116. Se bilaga 3.  
 
Susanne Wahlström är inte närvarande vid dagens sammanträde, varför 
interpellationen kommer att besvaras vid nästa sammanträde istället. 

  
_____ 
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Dnr KS20/181 

§ 61 Medborgarförslag om att sätta upp en landskapsskylt vid 
väg 195 
 
Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för beslut. 

 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att det sätts upp en 
skylt vid väg 195 med texten Västergötland där gränsen går vid Domsand. 
Se bilaga 4. 

  
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 
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Bilaga 1 
 

Omröstning avseende paragraf nummer  56    
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

Susanne Wahlström  Henrik Gillek  M X        
Hans Jarstig   KD avstår       
Olle Moln-Teike SD  X       
Ewa Wettebring S - -       
Niklas Fungbrandt M - -       
Hanna Englund C X        
Anders Almfors L X        
Nicklas Gustavsson   S X        
Marie Lindholm KD - -       
Fredrik Wärnbring M X        
Joakim Lindblom SD  X       
Jeanette Nyberg S - -       
Maria Alfredsson KD - -       
Ulf Bertills   C - -       
Thomas Gustafsson   S X        
Anders Rickman L X        
Ingvar Briland   M - -       
Anders Thelin  Lena Danås  V X        
Mari Larsson   SD - -       
Morgan Malmborg HD  X       
Eva Damberg S X        
Ann-Charlotte Kaljo   M - -       
Jon Harald Jonsson KD  X       
Kent Bjärkhed S X        
Henrik Esbjörnsson M X        
Helena Persson C X        
Margareta Fick   MP - -       
Conny Eriksson SD - -       
Eva-Lis Svensson   S - -       
Jan Lenhammar  Karin Hultberg KD  X       
Maria Alsén   L - -       
Johanna Bergbom  Andreas Skiöld M avstår       
Mats Lindén S - -       
Lisbeth Bärenholdt M avstår       
                                                   Summa:                                     13 5       
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Bilaga 2 
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Bilaga 3  
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