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§ 100 Program för trygghet och säkerhet, antagande 
Diarienummer KS20/195 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar program för trygghet och säkerhet 2019-2022 
tillsammans med tillhörande delprogram, samt uppdrar åt 
kommunstyrelsen att svara för uppföljning och vid behov göra mindre 
förändringar i handlingsprogrammet och tillhörande delprogram. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen ska för varje mandatperiod anta ett program för trygghet och 
säkerhet. Kommunen har sammanställt program för trygghet och säkerhet 
2019-2022. Programmet omfattar åtgärder mot oönskade händelser i form 
av brott, olyckor, bränder och andra händelser som kan leda till kriser. Som 
underlag till programmet är en riskanalys, samt en risk- och 
sårbarhetsanalys framtagen. 

Delar av programmet finns reglerat i lagstiftning. Program för trygghet och 
säkerhet tillsammans med delprogram Brandsäkerhet, Operativ 
räddningstjänst utgör handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor. Program för trygghet och säkerhet tillsammans med 
delprogram krisberedskap och civilt försvar, utgör styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap enligt Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap, samt utgör även styrdokument enligt 
överenskommelse mellan Staten och Sveriges Kommuner och Regioner. 

Övriga delprogram är Suicidprevention och Vattensäkerhet. 

Samtliga nämnder, länets kommuner, intresseorganisationer samt 
samverkande myndigheter, har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget till Handlingsprogram 2019-2022. Förutom länsstyrelsen och 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) ställde sig 
övriga remissinstanser positiva till programmet utan kommentarer. 

Länsstyrelsen lämnade synpunkter på det operativa delprogrammet bland 
annat vad gäller beslutsmandat för beredskapsersättning. Denna text är 
justerad enligt länsstyrelsens synpunkter. 

NTF lämnade i huvudsak redaktionella synpunkter, där dessa nu är 
justerade i programmet.  

_____  
Beslutet skickas till: Räddningschef 
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§ 101 Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa 
Diarienummer KS20/266 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar förslag till plan- och bygglovstaxa med mät- 
och karttaxa. 

Ärendebeskrivning 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa behöver 
revideras och byggnadsnämnden har därför tagit fram ett förslag till ny 
taxa (BN 2020-09-23 § 72).  

De stora skillnaderna i förslaget är redaktionella ändringar. 

Nytt i taxan är även möjligheten att ta ut en planavgift i de fall inget 
planavtal tecknas i samband med bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller 
ändring av byggnader och anläggningar. Ingen planavgift tas ut för planer 
som togs fram före plan- och bygglagen (PBL), 1987. 

_____  

Beslutet skickas till 

Byggnadsnämnden 
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§ 102 Kostnader för måltider för unga brukare inom 
funktionshinderomsorgen 
Diarienummer KS20/233 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta ut kostnader för mat av brukare inom 
funktionshinderomsorgen enligt socialnämndens förslag. 

Avrundning sker uppåt till närmsta heltal. Debitering sker månadsvis. 

Avgifterna träder i kraft den 1 januari 2021. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen får ta ut en ersättning av föräldrar till barn under 18 år när 
deras barn får vård i ett annat hem än det egna med stöd av lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). 

Vårdnadshavare har enligt föräldrabalken underhållsskyldighet för sina 
barn och är försörjningsskyldiga till dess barnet fyller 18 år eller så länge 
barnet går i skola, dock längst till barnet fyller 21 år. 

Enligt 20 § LSS och 8 kap. 1 § andra stycket SoL är föräldrar skyldiga att i 
skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden när 
deras barn under 18 år vårdas i ett annat hem än det egna. Med begreppet 
annat hem än det egna jämställs såväl familjehem som bostad med särskild 
service för barn och ungdomar samt korttidshem. Dessa kostnader ska 
bidra till att täcka utgifter för mat och förbrukningsartiklar såsom 
tvättmedel, toalettpapper och dylikt. 

Vårdnadshavare ska i skälig utsträckning ersätta kommunen för dess 
kostnader för mat när brukare vistas i kommunens korttidshem genom 
beslut om insats enligt SoL eller LSS. Högsta avgift som får tas ut är 
självkostnad. Kostnaden är lika för brukare i samma 
ålder. Förändringarna förväntas ge något lägre intäkter för kommunen. 
Efterfrågan på måltider kommer inte att förändras. 
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Socialnämnden föreslår kostnader enligt följande (SN 2020-08-26 § 44): 

Barnets ålder Kostnad för vistelse 
13-24 timmar 

Kostnad för vistelse 0-
12 timmar 

6-11 mån 29 15 

1 år 32 16 

2-5 år 41 21 

6-9 år 60 30 

10-13 år 47 24 

14-17 år 90 45 

 
Kommunstyrelsen föreslår att kostnader tas ut för mat av brukare inom 
funktionshinderomsorgen enligt socialnämndens förslag, att avrundning 
sker uppåt till närmsta heltal och att  debitering sker månadsvis (KS 2020-
11-11 § 135).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) säger att förändringen är en justering som gör taxan mer 
rättvis, och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Morgan Malmborg (HD) yrkar att det vara avgiftsfritt för unga inom 
funktionshinderomsorgen.  

Beslutsgång 
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.  

_____   

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 103 Budget 2021 
Diarienummer KS20/228 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

att anta förslag till upprättad budget för år 2021, och 

att fastställa skattesatsen för år 2021 till 22:17 kronor. 

Reservationer 
Nicklas Gustavsson (S), Lenny Ödegården (S), Ewa Wettebring (S), Kent 
Bjärkhed (S), Olle Moln Teike (SD), Joakim Lindblom (SD) och Morgan 
Malmborg (HD) reserverar sig mot beslutet att anta kommunstyrelsens 
förslag till upprättad budget för år 2021. 

Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2021 med 
plan för åren 2022 och 2023. 

Resultatet i den föreslagna budgeten uppgår till 15 714 000 kronor, för år 
2021, vilket motsvarar 2,0 % av intäkterna för skatter och bidrag. 

Kommunstyrelsen föreslår att förslag till upprättad budget för år 2021 
antas och att skattesatsen fastställs till 22:17 kronor för år 2021 (KS 2020-
11-11 § 137). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för kommunstyrelsens förslag samt 
för övriga förslag som inkommit från Socialdemokraterna ihop med 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och 
Habodemokraterna.  
 
Susanne Wahlström (M) informerar om att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutat att avbryta pågående upphandling av ny 
skola/förskola på Kärnekulla. En ny upphandling kommer att påbörjas med 
anbudsvillkore att förskolan ska vara klar för inflyttning i januari 2023 och 
skolan i juni 2023. Tidsschemat i den nya upphandlingen kommer att 
innebära att beloppen i kommunens investeringsbudget kommer att 
förändras mellan åren. Susanne Wahlström har därför ett ändringsyrkande 
som innebär att investeringsbudgeten minskar med 28 miljoner kronor till 
177,8 miljoner kronor år 2021. För år 2022 minskar budgeten med 7 
miljoner kronor till 203,6 miljoner kronor och för år 2023 ökar budgeten 
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med 35 miljoner kronor till 123,6 miljoner kronor. Den totala 
investeringsbudgeten för perioden 2021 till 2023 förändras inte.   
 
Nicklas Gustavsson (S) yrkar i enlighet med S, V och MP:s förslag att 
barn- och utbildningsnämnden undantas från den generella reduceringen 
om 0,6 % per förvaltning, att 10 miljoner kronor avsätts för investering i en 
konstisbana, samt att 250 000 kronor läggs på driftskostnader för isbanan 
år 2021 och 500 000 kronor år 2022 och 2023. Förslaget ger ett resultat på 
12 784 000 kronor för år 2020. 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med det 
ändringsyrkande som presenterats av Susanne Wahlström.  

Anders Rickman (L) stödjer också kommunstyrelsens förslag.  

Joakim Lindblom (SD) redogör för att Sverigedemokraterna vill införa 
Mjuka linjen till en kostnad av 405 000 kronor, att lokaler för Makerspace 
(idé- och skapandeverkstad) tillhandahålls för 50 000 kronor, samt att 
tjänsten som miljöstrateg avvecklas. Förslaget ger ett resultat på 
15 859 000 kronor för år 2020. Sverigedemokraterna vill också att avgiften 
för digital tillsyn tas bort. 

Morgan Malmborg (HD) yrkar på: 
- lägre arvoden till politiker 
- anställningsstopp för tjänstemän med administrativa uppgifter 
- att tjänster inrättade i kommunhuset 2020 avvecklas 
- att tjänsterna som miljöstrateg och näringslivsutvecklare avvecklas 
- att tre tjänster på miljöförvaltningen avvecklas 
- att en tjänst på integrationsenheten avvecklas 
- att trygghetslarm ska vara kostnadsfritt för brukaren 
- att subventionerade busskort till ungdomar under sommaren införs 
- att personal inom omsorgen får extra lön om 1000 kronor per månad 
- att mjuka linjen införs 
- att en konstisbana anläggs 
- att nytt golv läggs i sporthallen 
- att det blir fler läktarplatser i sporthallen 
- att besparing sker genom färre solceller 
- att det före detta HVB-hemmet på Ringvägen säljs.  

Habodemokraternas budgetförslag ger samma resultat som 
kommunstyrelsens förslag (15 714 000 kronor). Investeringsbudgeten blir 
300 000 kronor lägre med Habodemokraternas förslag.  

Vidare yrkar Morgan Malmborg på att skattesatsen sänks med 25 öre år 
2021 och 24 öre 2022 och 2023.  
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Magnus Runnvall (V) yrkar bifall förslaget från Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet.  

Anders Almfors (L) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.  

Helena Persson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Susanne 
Wahlströms ändringstillägg.  

Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns fyra olika budgetförslag: 
kommunstyrelsens förslag, Socialdemokraterna med fleras förslag, 
Sverigedemokraternas förslag och Habodemokraternas förslag. Till 
Susanne Wahlströms ändringsförslag om att skjuta investeringsmedel 
framåt finns det inget avslagsyrkande. Därutöver finns det två förslag 
gällande skattesatsen, nämligen kommunstyrelsens förslag om en 
oförändrad skattesats på 22 kronor och 17 öre och Morgan Malmborgs 
förslag om skattesänkning på 25 öre.  
 
Ordföranden behandlar först budgetförslaget. Hon utser kommunstyrelsens 
förslag till huvudförslag, och ställer därefter proposition på vilket av de 
andra tre förslagen som ska utses till motförslag. Hon finner att 
kommunfullmäktige utser Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 
Vänsterpartiets förslag till motförslag.  
 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot 
Socialdemokraternas med fleras förslag och finner att kommunfullmäktige 
beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Vid omröstningen godkänns följande propositionsordning: Den som röstar 
på kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på 
Socialdemokraternas förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 12 ja-röster och 5 nej-röster. Tre ledamöter avstår 
från att rösta och 15 ledamöter är frånvarande.  

Beslutsgång  
Därefter ställer ordföranden de båda förslagen angående skattesatsen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
_____  
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§ 104 Avfallstaxa 2021 
Diarienummer KS20/279 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om avfallstaxa 2021 enligt det förslag som 
June Avfall & Miljö AB har tagit fram. 

Ärendebeskrivning 
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har ett gemensamt avfallsbolag, 
June Avfall & Miljö AB. Bolaget har i uppdrag att ta fram förslag till 
avfallstaxor för 2021 för hushållen i ägarkommunerna. För att nå ett 
positivt resultat före skatt på 1,6 miljoner kronor i nästa års budget har 
bolaget föreslagit nya taxor. Det positiva resultatet blir en återföring till det 
egna kapitalet för att täcka upp tidigare förluster på drygt 10 miljoner 
kronor. 

VD Daniela Hammer skriver att 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 
abonnemang som bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets förslag till 
taxesättning har Fastighetsnära insamling, FNI, därför den lägsta taxan, 
Matavfallssortering och Hemkompost ligger strax över FNI medan de 
kunder som väljer att ha en osorterad fraktion betalar en högre kostnad för 
sitt avfall. 

Småhusens anslutningsgrad till FNI i de tre kommunerna är nu strax över 
80% (Jönköping 78 %, Habo 90%, Mullsjö 86%). Styrningen av beteendet 
att välja det miljövänligare alternativet för småhusen har fungerat väldigt 
väl. Samtidigt som FNI är ett mer miljövänligt alternativ, så är det ett 
abonnemang med högre driftkostnad för bolaget jämfört med övriga 
abonnemang. Mot bakgrund av den höga anslutningsgraden och de högre 
driftkostnaderna för FNI är det nödvändigt att fortsätta med den stegvisa 
justeringen av FNI-taxorna som påbörjades 2020. 

I den nya förpacknings- och tidningsförordningen som träder i kraft 2021 
har regeringen nu beslutat om att senarelägga ikraftträdandet av den del 
som rör införandet av ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Regeringen 
har också, utan någon utredning som grund, bestämt sig för att ta bort 
producentansvaret för returpapper, med utgångspunkt att 
tidningsbranschen inte klarar detta ekonomiskt. I stället läggs insamlingen 
och återvinningen av returpapper på kommunerna, vilket i slutändan 
drabbar medborgarna i form av en generellt ökad avfallstaxa. 
Producentansvaret för returpapper föreslås tas bort 1 januari 2022. Dessa 
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oklara regler ger en otydlighet om vad som ska gälla framåt för 
förpacknings- och tidningsinsamlingen i finansiella och systemtekniska 
frågor. Inför taxan 2021 har avfallsinsamlingen därför fortsatt behov av att 
medborgarna ska bära kostnaderna för insamling av förpackningar. Dock 
kan det antas att producentansvar för förpackningar med krav på 
bostadsnära insamling kommer att införas vid ett senare tillfälle. Därför 
bör abonnemang utan sorteringsmöjlighet för förpackningar fasas ut och 
abonnemang med sortering bära sina egna kostnader. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om avfallstaxa 
2021 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit fram (KS 
2020-11-11 § 141). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag säger att 
det inte bara går att höja och höja. June Avfall måste kunna hitta 
besparingar på annat sätt.  

Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
att det inte är roligt att höja taxor, men att vi måste vara realister. Vi ska 
vara glada att vi har June Avfall, utan dem hade det blivit ännu dyrare för 
Habo kommun. 

Hans Jarstig (KD) yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att godkänna taxan och dels Olle Moln Teikes förslag om att inte 
godkänna taxan. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____  

Beslutet skickas till 

June Avfall & Miljö AB  
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§ 105 Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 
2021 
Diarienummer KS20/270 

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2021 för Mediacenter i 
Jönköpings län. 

Ärendebeskrivning 
Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget för 2021. 
Medlemskommunerna ombeds inkomma med synpunkter. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Mediacenter i Jönköpings län 
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§ 106 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
om mottagande av nyanlända 
Diarienummer KS20/270 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen ska besvaras vid 
nästkommande sammanträde.  

Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande med frågor angående mottagandet av 
nyanlända. Se bilaga 2. 

Med anledning av coronapandemin vill ordförande hålla mötet så kort som 
möjligt och förslår att interpellationen besvaras vid nästkommande 
sammanträde istället.  

_____ 
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nummer  103   
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson Lenny Ödegården 

 
S 

 
 

 
X 

   
 

 
 

Susanne Wahlström   M X      
Hans Jarstig   KD X      
Olle Moln-Teike SD avstår     
Ewa Wettebring S X      
Niklas Fungbrandt M  X     
Anna Miller C - -     
Anders Almfors L X      
Nicklas Gustavsson   S  X     
Marie Lindholm KD - -     
Fredrik Wärnbring M X      
Joakim Lindblom SD avstår     
Jeanette Nyberg S - -     
Maria Alfredsson KD X      
Ulf Bertills   C - -     
Thomas Gustafsson   S - -     
Anders Rickman L X      
Ingvar Briland  M - -     
Anders Thelin   Magnus Runnvall V  X     
Mari Larsson   SD - -     
Morgan Malmborg HD avstår     
Eva Damberg S - -     
Ann-Charlotte Kaljo   M - -     
Jon Harald Jonsson KD       
Kent Bjärkhed S  X     
Henrik Esbjörnsson   M X      
Helena Persson C X      
Margareta Fick   MP - -     
Conny Eriksson SD - -     
Eva-Lis Svensson   S - -     
Jan Lenhammar   KD X      
Maria Alsén   L - -     
Johanna Bergbom   M X      
Mats Lindén S - -     
Lisbeth Bärenholdt M X      
                                                   Summa:                                     12 5     

 
 



Kommunfullmäktige 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2020-11-26 

Sida 
157 

 

Justeras Expedierats 

 

Bilaga 2 

 


	Protokoll för kommunfullmäktige
	§ 100 Program för trygghet och säkerhet, antagande
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	§ 101 Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutet skickas till

	§ 102 Kostnader för måltider för unga brukare inom funktionshinderomsorgen
	Beslut
	Reservationer
	Ärendebeskrivning
	Kommunfullmäktiges behandling
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 103 Budget 2021
	Beslut
	Reservationer
	Ärendebeskrivning
	Kommunfullmäktiges behandling
	Beslutsgång
	Omröstningsresultat
	Beslutsgång

	§ 104 Avfallstaxa 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Kommunfullmäktiges behandling
	Beslutsgång
	Beslutet skickas till

	§ 105 Förslag till budget för Mediacenter Jönköpings län 2021
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutet skickas till

	§ 106 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om mottagande av nyanlända
	Beslut
	Ärendebeskrivning


