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Dnr KS17/313 

 § 11 Granskning av förvaltningarnas hantering av 
sjukskrivningar och arbetsmiljö 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB gjort en uppföljande 
granskning av förvaltningarnas hantering av sjukskrivningar och 
arbetsmiljö. Revisionsfrågan är om kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden, och socialnämnden vidtagit ändamålsenliga och 
effektiva åtgärder för att minska sjukskrivningarna inom respektive nämnd. 
Revisionens sammantagna bedömning är att nämnderna i huvudsak har 
vidtagit ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att minska 
sjukskrivningarna. Bedömningen grundas på att sjukfrånvaron har minskat 
kraftigt sedan i mars 2017, att det finns ändamålsenliga riktlinjer, policys 
och strategier för bättre arbetsmiljö och lägre sjukfrånvaro, och att flertalet 
åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Revisionens vice ordförande Stellan Carlström (S) inleder med att berätta 
att 2012-2015 ökade sjukskrivningarna inom kommunen. Den största 
ökningen skedde inom socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. 2017 gjordes en granskning av 
sjukskrivningarna, vilken man senare följde upp med en ny granskning och 
det är den som redovisas på dagens sammanträde. Därefter går Revsul 
Dedic från Deloitte igenom granskningen. Uppföljningen visar att 
sjukskrivningarna har gått ned, även om socialförvaltningen fortfarande 
ligger högt i förhållande till andra förvaltningar. Störst minskning har skett 
i gruppen kvinnor under 29 år. Revisionen har ett antal rekommendationer, 
bland annat att nämnderna ska undersöka anledningar till varför 
sjukfrånvaron har minskat inom vissa grupper, att fortsätta arbetet med att 
försöka minska sjukskrivningarna och att göra uppföljning av de kostnader 
som sjukskrivningarna för med sig.  
 
Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  
 
---  
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Dnr KS17/314 

 § 12 Granskning av IT-verksamheten 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige lägger revisionsrapporten till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning  
Revisorerna har med stöd av Deloitte AB granskat kommunens IT-
verksamhet. Revisionsfrågan är om kommunstyrelsen bedriver en säker, 
effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet. Revisionens sammanfattande 
bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak bedriver en säker, effektiv 
och ändamålsenligt IT-verksamhet.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Stellan Carlström, revisionens vide ordförande, inleder med att säga att 
datasäkerheten är viktig, kanske till och med så viktigt att IT-verksamheten 
numera kan ses som en av kommunens kärnverksamheter. Därefter går 
Revsul Dedic från Deloitte igenom granskningsrapporten. Det man bland 
annat granskat är om det finns konkreta, tydliga och mätbara mål & 
strategier för IT-verksamheten i kommunen, om organisation, styrning och 
ledning är tillfredsställande, om IT-lösningarna är ändamålsenliga och om 
it-leveranserna är tillfredsställande ur ett användarperspektiv. Revisionen 
har ett antal rekommendationer, bland annat att målen ses över och 
eventuellt minskas, att kunskapen säkerställs och förankras inom 
organisationen och att alla nämnder tar ansvar för sitt IT-arbete. 
 
---  
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 § 13 Information om socialnämndens verksamhet samt 
redovisning av projekt arbetsglädje 

  
Tillförordnad socialchef Carina Bergman börjar med att berätta om projekt 
arbetsglädje. Projektet syftade till att öka arbetsglädjen hos medarbetarna 
och att minska antalet sjukdagar inom förvaltningen.   
 
De som deltog i projektet var undersköterskor, enhetschefer och 
legitimerad personal. Varje medarbetare fick minst 8 timmar till projektet. 
Studiecirklar och olika aktivitet har genomfördes under juni-november 
2017.  
 
Budgeten för projektet var 860 000 kronor, men totalkostnaden landade på 
550 000 kronor. Den stora kostnaden var personalkostnader eftersom 
vikarier fick tas in så att alla skulle kunna delta.  
 
Carina Bergman säger att det har varit en positiv verkan av projektet och 
den upplevda arbetsglädjen har ökat inom förvaltningen totalt sett. Även 
sjukfrånvaron har minskat på del flesta enheter.  
 
Carina Bergman fortsätter sedan med att berätta om socialförvaltningens 
verksamhet. Bland annat har individ- och familjeomsorgen ett nytt ansvar 
som innebär stöd och behandling för spelmissbrukare. Individ- och 
familjeomsorgen arbetar också mycket med så kallade 
hemmaplanslösningar för att undvika placeringar.  
 
Flykting- och integrationsenheten har haft en stor verksamhet när det gäller 
ensamkommande flyktingbarn, men den verksamheten är på väg att 
avvecklas och boendet på Ringvägen ska stängas i april. 2018 ska 36 
nyanlända tas emot i kommunen och förvaltningen jobbar mycket med att 
dessa ska integreras genom arbete eller praktik.  
 
Inom äldreomsorgen har man skrivit ett avtal med regionen om trygg och 
säker hemgång. Demensenheten håller på att byggas om. Förenklad 
biståndsbedömning har införts vad gäller städ, tvätt och inköp av mat. 2018 
kommer även en översyn av äldreomsorgen att genomföras av konsult, för 
att bland annat utreda hur verksamheten kan bli mer effektiv. Vad gäller 
funktionshinderomsorgen så är den nya gruppbostaden på Västra 
Solhöjden snart inflyttningsklar.  
 
Carina Bergman avslutar med att gå igenom några framtida utmaningar, till 
exempel att Habo växer, att fler ska nyttja kommunens tjänster, 
personalförsörjningen, digitaliseringen och att få en ekonomi i balans.  
 
Ordföranden tackar för informationen. ---   
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Dnr KS18/55 

 § 14 Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt lokalt avtal om samverkan och 
arbetsmiljö att gälla från och med 2018-05-01. 
 
Ärendebeskrivning 
De centrala parterna har träffat överenskommelse om Avtal om samverkan 
och arbetsmiljö. Avtalet ersätter Fas 05och gäller från och med 1 november 
2017. Habo kommun har sedan tidigare ett lokalt samverkansavtal med de 
fackliga parterna (ej med Kommunal).  
 
Redan innan det nya centrala samverkansavtalet kommit till stånd hade 
inledande samtal mellan parterna i Habo kommun ägt rum med intentionen 
att ta fram ett nytt lokalt samverkansavtal. Arbetsgivaren och de fackliga 
parterna (ej Kommunal) har tillsammans arbetat fram ett nytt gemensamt 
avtal kring samverkan och arbetsmiljö, med det centrala avtalet som grund. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Personalchef 
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Dnr KS18/35 

 § 15 Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Socialnämndens vision för äldre i 
Habo kommun 2018-2025. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 anger en 
politisk viljeinriktning. Äldrevisionen är utformad så att den ska bära över 
lång tid men kan revideras under perioden. 
 
De politiska partier som är representerade i fullmäktige, 
pensionärsorganisationer, anhörigföreningen och föreningen Träffpunkt 
Habo har fått möjlighet att lämna synpunkter på äldrevisionen. 
 
Socialnämnden har för avsikt att komplettera visionens fem områden med 
handlingsplaner. De ska beskriva vilka mål socialnämnden vill uppnå inom 
de olika områdena. Målen ska vara så kallade SMARTA-mål (specifika, 
mätbara, avgränsade, realistiska, tidsatta, accepterade). 
 
Under 2018 ska en handlingsplan för området ”Delaktighet och inflytande” 
arbetas fram. Förvaltningens uppdrag är därefter att göra konkreta 
aktiviteter för att uppfylla målen i handlingsplan för delaktighet och 
inflytande. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Socialnämndens 
vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 (KS 2018-03-07 § 43). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
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Dnr KS17/284 

 § 16 Politisk organisation m.m. 2019–2022 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt parlamentariska gruppens förslag. 

Reservationer 
Maria Alsén (L), Roger Green (L) och Morgan Malmborg (-) reserverar sig 
till förmån för egna förslag.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16 att tillsätta en parlamentarisk 
grupp. Gruppen ska lägga fram förslag inom följande områden: Politisk 
organisation, översyn av arvodesfrågor, klargörande av politiska 
pensionsbestämmelser, formerna för utskick av kallelser och handlingar, 
övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra. 
Gruppens arbete skulle ha varit klart för beslut i kommunfullmäktige senast 
den 31 augusti 2017, men på grund av oklarheter kring vilka som skulle 
ingå i den parlamentariska gruppen blev arbetet försenat. 
 
Parlamentariska gruppens förslag   
Parlamentariska gruppen föreslår att 

• antalet ledamöter i nämnderna är oförändrat 
• att antalet nämnder är oförändrat 
• att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är oförändrat 
• att arvodena för kommunalråd/oppositionsråd höjs till 90 % av 

riksdagsmannaarvodet, vilket innebär att arvodena för 
fritidspolitiker höjs i motsvarande omfattning enligt den 
procentuella fördelning som gällt under nuvarande mandatperiod 

• att sysselsättningsgraden för oppositionsrådet ska vara minst 70 % 
och att den totala sysselsättningsgraden för majoritetsråd och 
oppositionsråd ska vara max 220 %. 

• att kommunalråd/oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på minst  
40 % ges möjlighet att vara föräldraledig eller sjukledig i längst 8 
månader. Under ledigheten regleras avdrag och förmåner enligt 
Allmänna Bestämmelser, med avräkning för eventuella 
socialförsäkringsförmåner. Beslut om beviljande av ledighet 
delegeras till kommunstyrelsen. Beslut om ersättare för 
kommunalråd/oppositionsråd som är sjuk- eller föräldraledig fattas 
av kommunstyrelsen (kommunstyrelsen kan sedan delegera vidare 
en eller båda av dessa punkter till arbetsutskottet eller 
personalutskottet).  

• att reglerna om ledighet förs in i reglemente för kommunalråd 
• att vissa förändringar av redaktionell karaktär görs i reglemente för 

kommunalråd.  
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Forts § 16 
 
Pensionsbestämmelserna har inte diskuterats då de nyligen reviderades. 
Formerna för utskick och kallelser har inte heller diskuterats.  
 
Kommunledningsförvaltningen har inlett en utredning avseende digitala 
utskick och återkommer eventuellt i frågan. 
 
Ärendet har behandlats i kommunstyrelsen som föreslår 
kommunfullmäktige att besluta enligt parlamentariska gruppens förslag 
(KS 2017-02-07 § 24).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Ärenden föredras av parlamentariska gruppens ordförande Jarl Karlsson 
(S) som också informerar om att Mullsjö kommun föreslagit att antal 
ledamöter i miljönämnden ska sänkas till sju stycken, under förutsättning 
att Habo kommun beslutar detsamma. Parlamentariska gruppens förslag är 
dock att behålla nio ledamöter i miljönämnden. Jarl Karlsson yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar att antalet ledamöter i miljönämnden ska vara 
sju, att antalet ledamöter i kommunfullmäktige sänks till 31, att 
kommunalrådslönerna sänks till 70 % av riksdagsmannaarvodet och att den 
totala sysselsättningsgraden för kommunalråd och oppositionsråd ska vara 
170 %.  
 
Maria Alsén (L) yrkar att kommunalrådslönerna ska ligga kvar på 80 % av 
riksdagsmannaarvodet.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar att kommunalrådslönerna ska ligga kvar på 80 
% av riksdagsmannaarvodet och att den totala sysselsättningsgraden för 
kommunalråd och oppositionsråd ska vara 155 %.  
 
Ulf Bertills (C) yrkar bifall till parlamentariska gruppens förslag.  
 
Åke Lundgren (KD) yrkar bifall till parlamentariska gruppens förslag.  
 
Rolf Westmar (M) yrkar att kommunalrådslönerna ska ligga kvar på 80 % 
av riksdagsmannaarvodet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden beslutar att ställa proposition på de olika punkterna där det 
finns avvikande förslag mot parlamentariska gruppens förslag. 
 
Parlamentariska gruppen föreslår att antalet ledamöter i nämnderna ska 
vara oförändrat. Olle Moln Teike har yrkat att antalet ledamöter i 
miljönämnden ska vara 7 stycken. Ordföranden ställer proposition på de  
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Forts § 16 
 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
parlamentariska gruppens förslag.  
 
Parlamentariska gruppen föreslår att antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige ska vara oförändrat, dvs. 35 stycken. Olle Moln Teike 
yrkar att antalet ledamöter i kommunfullmäktige ska vara 31 stycken. 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt parlamentariska gruppens förslag. 
 
Omröstning begärs. Ordföranden bedömer att begäran om omröstning 
inkommer efter klubbslag och avslår därför begäran om omröstning. 
 
Parlamentariska gruppen föreslår att kommunalrådslönerna ska höjas till 90 
% av riksdagsmannaarvodet. Olle Moln Teike yrkar att det ska sänkas till 
70 % av riksdagsmannaarvodet. Maria Alsén, Morgan Malmborg och Rolf 
Westmar yrkar att arvodena ska ligga kvar på 80 % av 
riksdagsmannaarvodet. Ordföranden utser parlamentariska gruppens 
förslag till huvudförslag. Han ställer sedan Olle Moln Teikes förslag mot 
Maria Alséns med fleras förslag och finner att Maria Alséns förslag blir 
motförslag. Därefter ställer ordföranden parlamentariska gruppens förslag 
mot Maria Alséns förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
parlamentariska gruppens förslag.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
parlamentariska gruppens förslag röstar ja, den som röstar på Maria Alséns 
förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 22 ja-röster och 11 nej-röster. 2 
ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således 
beslutat enligt parlamentariska gruppens förslag.   
 
Parlamentariska gruppen föreslår att den totala sysselsättningsgraden för 
majoritetsråd och oppositionsråd ska vara max 220 %. Olle Moln Teike 
yrkar att sysselsättningsgraden ska vara max 170 % och Morgan Malmborg 
yrkar att den ska vara max 155 %. Ordföranden utser parlamentariska 
gruppens förslag till huvudförslag. Han ställer Olle Moln Teikes förslag 
mot Morgan Malmborgs förslag och finner att Olle Moln Teikes förslag 
blir motförslag. Därefter ställer ordföranden proposition på parlamentariska 
gruppens förslag mot Olle Moln Teikes förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt parlamentariska gruppens förslag.  
 
Vad gäller övriga punkter beslutar kommunfullmäktige enligt 
parlamentariska gruppens förslag.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Personalenheten 
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Dnr KS17/296 

§ 17 Svar på  motion om väderskyddad parkeringsplats för 
personer med funktionshinder 

  
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Fick (MP) inkom 2011 med en motion om byggnation av ett 
skärmtak över parkeringsplats för funktionsnedsatta vid vårdcentrum. 
 
Tekniska förvaltningen upprättade 2012 budgetkalkyler för två olika 
alternativ med kostnader mellan 325 000 och 455 000 kronor. 
Kommunfullmäktige godkände det alternativ som pekade på en kostnad på 
455 000 kronor men beslutade att hänskjuta frågan om ett genomförande 
till budgetberedningen för avgörande när så ekonomin tillåter det (KF 
2012-03-29 § 18). Kommunfullmäktige ansåg därmed motionen vara 
besvarad. 
 
Vid redovisning av ej verkställda motioner i april 2014 beslutade 
kommunfullmäktige att upphäva beslut angående skärmtak över 
handikapparkering (KF 2014-04-24 § 28). 
 
I november 2017 inkom Margareta Fick med en ny motion där hon föreslår 
fullmäktige att på nytt besluta om en väderskyddad parkeringsplats. 

 
En väderskyddad parkeringsplats skulle visserligen säkert uppskattas vid 
dåligt väder men då behovet inte påtalats på annat sätt än genom 
motionerna så är frågan om nyttan står i proportion till kostnaderna. 
Kommunens ekonomi är hårt ansträngd av stora investeringsbehov och 
ökade driftskostnader och många planerade projekt har prioriterats bort 
eller skjutits på framtiden. Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska 
avslås (KS 2018-03-07 § 46).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Christina Källström (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att se över 
nya möjligheter att sätta upp ett skärmtak och till kanske lägre kostnader.  
 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller om det ska återremitteras. Han finner att 
kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.  
 
Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska  
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avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för att ärendet 
ska återremitteras röstar nej. Vid omröstningen avges 26 ja-röster och 4 
nej-röster. 3 ledamöter avstår från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. 
Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att avgöra ärendet 
vid dagens sammanträde.  
 
Ordföranden finner att det bara återstår ett förslag, nämligen 
kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås, och han finner att 
kommunfullmäktige så beslutar.   
 
---  
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Dnr KS17/276 

 § 18 Svar på motion om kostnader för ogiltig frånvaro vid 
tolkbehov 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning  
Lennart Karlsson (-) och Morgan Malmborg (-) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår att kommunen ska skicka en faktura på tolkkostnaer till 
personer med tolkbehov om han eller hon uteblivit från möte med inbokad 
tolk utan giltig anledning. I motionen jämför de bland annat med missade 
besök hos tandläkare eller vårdcentral resulterar i en kostnad för den 
enskilde.  
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som svarar att av 8 § 
förvaltningslagen framgår att myndighet vid behov bör anlita tolk när 
myndigheten har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som 
är allvarligt hörsel- eller talskadad. Av 2 kapitlet 5 § kommunallagen 
(2017:725) framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter 
som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut 
avgifter bara om det är särskilt föreskrivet. 
 
Besök som bokas med tolk inom socialnämndens ansvarsområden sker 
framför allt i samband med handläggning av ärenden enligt 
socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU). Det saknas bestämmelser som ger kommunen rätt att ta ut avgift 
för tolk i samband med handläggning av ärenden inom socialnämndens 
ansvarsområden. Det saknas även bestämmelser som ger kommunen rätt att 
ta ut avgifter vid avbokade besök i samband med handläggning av ärenden 
inom socialnämndens ansvarsområden. 
 
Att ta ut avgifter för kostnader som uppstår i samband med avbokade besök 
enbart av personer med språksvårigheter eller personer med behov av 
teckenspråkstolkning skulle därutöver riskera att anses vara 
diskriminerande mot bakgrund av bestämmelserna i diskrimineringslagen. 
Mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att motionen ska avslås 
(SN 2018-01-31 § 4), vilket även kommunstyrelsen föreslår ( KS 2018-03-
07 § 47). 
 
Kommunfullmäktiges behandling  
Morgan Malmborg (-) och Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen.  
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Hans Jarstig (KD) och Maria Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att avslå motionen och dels Olle Moln Teikes och Morgan Malmborgs 
förslag om att bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda 
förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
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Dnr KS17/163 

 § 19 Svar på motion om att införa förstärkt resursenhet till 
skolorna i Habo 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  

 
Ärendebeskrivning  
Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit en utredning av behovet av 
och möjligheten till att införa en förstärkt resursenhet i Habo. Motionen 
remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslog att motionen 
skulle avslås. Även kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 
11 oktober 2017 att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 oktober 2017 fattades sedan beslut om att  
återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.  

Barn- och utbildningsnämnden har därför utrett frågan på nytt. Utredningen 
visar att det finns möjligheter med en kommungemensam särskild 
undervisningsgrupp, men också svårigheter och risker. Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade den 23 januari 2018 att särskild 
undervisningsgrupp på hemskolan ska ses som en nödvändig lösning 
endast vid undantagsfall, att särskild undervisningsgrupp ska erbjudas 
inom ramen för den ordinarie verksamheten och att ge barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att 
öka förutsättningarna för att barn och elever undervisas inom ramen för 
ordinarie undervisningsgrupp.  
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed kommunfullmäktige att 
anse motionen vara besvarad (BU 2018-01-23 § 1), vilket även 
kommunstyrelsens föreslår (KS 2018-03-07 § 48). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén (L) yrkar att motionen ska bifallas eftersom en utredning nu 
har gjorts. 
 
Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att anse motionen vara besvarad och dels Maria Alséns förslag om att 
bifalla motionen. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
---   
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 § 20 Svar på motion om dagens och morgondagens 
kollektivtrafik  

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att tillsättande av 
fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018. 
 
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 föreslå 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 kommande bostadsområdena (en fullmäktigeberedning är en 
grupp som får tillsättas av fullmäktige för att bereda ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige, en 
fullmäktigeberedning får inte ges beslutanderätt),  

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

- att det utreds hur kollektivresandet kan förbättras på landsbygden.  
 
Det är viktiga frågor som tas upp i motionen. Samtal om 
kollektivtrafikförsörjningen på Bränningeområdet pågår ständigt mellan 
kommunen och länstrafiken. Redan 2014 fanns det ett förslag till lösning 
framme, men tyvärr har länstrafiken sedan dess dragits med ekonomiska 
problem och utökad kollektivtrafik i Habo har prioriterats ned. Frågan har 
dock inte blivit mindre aktuell, snarare är behovet än större nu, då området 
byggs ut ytterligare för varje år som går. Förutom Bränningeområdet så 
pågår detaljplanering av Kärnekullaområdet, som också kommer behöva 
kollektivtrafikförsörjas, inte minst för att avlasta redan hårt belastade väg 
195.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas, men att  
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tillsättande av en fullmäktigeberedning sker först efter valet 2018, så att det 
blir de nya ledamöterna som får arbeta med frågan.  
 
Frågan arbetas dock med kontinuerligt hela tiden och som exempel kan 
nämnas att det inom ramen för det pågående översiktsplanearbetet kommer 
att utredas var folk bor och vart de åker för att jobba, för att svart på vitt få 
siffror på var vi bör förlägga våra hållplatser och inom vilka stråk vi har 
stört chans att öka kollektivtrafiken.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas, men att tillsättande av 
fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018 (KS 2018-03-07 § 49). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson (-) stödjer motionen och yrkar därmed bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen och har ett 
tilläggsyrkanden som innebär att utredning av någon form av ringled med 
busstrafik inom Bränningeområdet ska påbörjas så snart som möjligt.  
 
Ordföranden finner att det endast finns kommunstyrelsens förslag, till 
vilket Susanne Wahlström har lagt ett tilläggsyrkande. Ordföranden ställer 
först frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag, vilket han finner att kommunfullmäktige gör. Därefter ställer han 
proposition på om tilläggsyrkandet ska bifallas eller avslås och finner att 
kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  
 
 
---  
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 § 21 Svar på motion om Mötesplats Habo 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Maria Alsén (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som 
handlar om Mötesplats Habo. Mötesplats Habo är ett integrationsprojekt 
genom ett samarbete mellan Habo kommun och Studieförbundet 
Vuxenskolan. Projektet finansieras av länsstyrelsen till och med den 31 
december 2017. Det finns ingen möjlighet att få projektpengar från 
länsstyrelsen efter detta datum. Maria Alsén föreslår i motionen att 
Mötesplats Habo ska få finnas kvar i sin nuvarande form och att Habo 
kommun deltar i finansieringen av verksamheten. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som meddelar att nämnden har 
beslutat att finansiera lokalkostnad för Mötesplats Habo med 60 000 
kronor under 2018. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som hos 
socialnämnden har ansökt om 60 000 kronor för hyreskostnader 2018 för 
att verksamheten ska kunna drivas vidare. Kostnaden ryms inom 
socialnämndens budget för flyktingverksamheten. Övriga kostnader för 
Mötesplats Habo, såsom personalkostnader kommer Studieförbundet 
Vuxenskolan att bekosta. Socialnämnden föreslår därför att motionen ska 
anses vara besvarad (SN 2017-12-20 § 152), vilket också kommunstyrelsen 
föreslår (KS 2018-02-07 § 28). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén (L) tackar för behandlingen av motionen.  
 
Morgan Malmborg (-) yrkar avslag på motionen, och har ett 
tilläggsyrkanden att pengarna istället ska gå till sommarjobbare inom 
äldreomsorgen. 
 
Han Jarstig (KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar avslag på motionen.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att anse motionen vara besvarad, och dels Morgan Malmborgs och Olle 
Moln Teikes förslag om att avslå motionen. Därutöver har Morgan 
Malmborg lagt ett tilläggsyrkande, som endast blir aktuellt om  
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kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  
 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Morgan Malmborgs  
och Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Därmed faller Morgan 
Malmborgs tilläggsyrkande.  
 
---  
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Dnr KS17/256 

 § 22 Svar på motion om ökad måltidsglädje för äldre  
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
med förslag om att Habo kommun ska se över möjligheterna att ha 
måltidsvänner, volontärer som håller ensamma äldre sällskap. 
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen ska 
bifallas. Socialnämndens skriver att kommunens frivilligsamordnare och 
ordförande i styrelsen Träffpunkt Habo för seniorer är båda positiva till att 
skapa måltidsgemenskap för äldre. 
 
Förslaget är att väntjänsten utökas med måltidsgemenskap. Väntjänst 
samordnas idag av kommunens frivilligsamordnare där frivilliga stödjer en 
medmänniska genom individuella besök, promenader, tidningsläsning med 
mera. För att vara med i frivilligverksamhet behövs inget medlemskap i 
organisation. 
 
Förslaget innebär att de som önskar måltidsgemenskap äter tillsammans 
med sin måltidsvän på Kärrsliljan. Den som önskar bli eller få en 
måltidsvän vänder sig till kommunens frivilligsamordnare. Upplysning om 
möjligheten att bli eller få måltidsvän ges via kommunens digitala kanaler, 
information till föreningar, Träffpunkt Habo för seniorer samt via 
hemtjänst och biståndshandläggare. 
 
Måltiden bekostas av den som äter maten. De som fyllt 65 år får rabatt på 
måltider vid Kärrsliljan. Rabatten är beslutad av kommunfullmäktige i 
syfte är att fler äldre ska få näringsriktig mat och uppleva gemenskap. 
Dagens lunch kostar 60 kronor per portion och ett häfte med 10 kuponger 
kostar 560 kronor 2017. 
 
För den som är beviljad matdistribution är priset 55,80 kronor per portion 
2017. Den som är beviljad matdistribution kan välja att äta sin måltid vid 
Kärrsliljan istället för att få den hemsänd. Portionspriset blir detsamma 
oavsett om maten äts i hemmet eller på Kärrsliljan. 
 
Socialnämnden föreslår att även de boende vid Kärrsgården ska ha 
möjlighet att få en måltidsvän. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas (KS 2018-02-07 § 29) 
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Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) tackar för behandlingen av motionen och yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Socialnämnden 
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Dnr KS17/234 

§ 23 Svar på motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Hanna Englund (C) har lämnat in en motion i vilken hon framför önskemål 
om att kommunen ska bedriva ett kvalitativt jämställdhetsarbete där 
kvinnors och mäns villkor står i fokus och där man använder ett 
intersektionellt perspektiv – ett perspektiv som belyser flera aspekter 
genom att inkludera diskrimineringsgrunder som ålder, funktionalitet, 
etnicitet, sexualitet och religion m.m.  
 
Motionären menar att det handlar om att uppmärksamma attityder, normer, 
värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjligheter att 
påverkas i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och andra samhällsområden 
och föreslår att Habo kommun fortast möjligt påbörjar arbetet med aktiva 
åtgärder med dokumentation, för att inom alla verksamheter motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter samt att Habo 
kommun driver ett kvalitativt jämställdhetsarbete utifrån ett intersektionellt 
perspektiv.  
 
Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som 
betyder korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna 
eller skärningspunkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta 
för att kunna skapa en förståelse för hur olika kategorier samverkar och när 
över- eller underordning skapas.  
 
Kommunchef Jan Sundman skriver att jämställdhet naturligtvis berör hela 
samhället och inte bara kommunen som arbetsgivare eller 
verksamhetsutövare. Det är naturligtvis så att det i Sverige och i Habo 
kommun, liksom i övriga världen, så skiljer sig människors livsvillkor åt 
bland annat beroende på vilket kön de har. Jämställdhet är därför ett 
politikområde som innebär att kommuner och andra aktörer fortsatt måste 
arbeta med och prioritera insatser beträffande jämställdhetsfrågor. Både ur 
perspektivet som stora arbetsgivare men även utifrån likvärdhet i service 
och tjänster gentemot medborgare och de som nyttjar kommunens tjänster. 
Kommunerna är också nära sina invånare i vardagen och det ger speciella 
möjligheter att verka för jämställda levnadsvillkor.  
 
Som motionären också framhåller så gäller också en ny diskrimineringslag 
från och med 1 januari 2017. Det är en utvidgning jämfört med tidigare och 
omfattar nu alla diskrimineringsgrunder. Arbetsgivare och 
utbildningssamordnare berörs av lagen och den innebär att man ska  
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- undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier 
eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter  

- analysera orsaker till upptäckta hinder och risker  
- vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan 

krävas och  
- följa upp och utvärdera arbetet.  

 
Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande och utöver dessa 
fyra steg ska en lönekartläggning genomföras varje år. Personalenheten 
kommer 2018 att ta fram en handlingsplan där aktiva åtgärder kommer att 
implementeras i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  
 
I övrigt kommer också kommunens att under 2018 påbörja ett viktigt 
arbete utifrån en förbättrad jämställdhet när arbetet med att införa heltid 
som norm påbörjas.  
 
Habo kommun har ett långsiktigt, omfattande och viktig uppgift att 
ständigt förbättra förutsättningar för jämställdhet när det gäller aspekter 
som politisk representation, verksamhetens effekter och kommunen som 
arbetsgivare. Viktiga delar är ökad medvetenhet om orsakssamband och en 
påbyggnad av kunskap hos alla när det gäller dessa frågor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen (KS 
2017-02-07 § 30) 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Ulf Bertills (C) tackar för behandlingen av motionen.  
 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats, men avslag 
till andra att-satsen.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Olle Moln Teikes förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.  
 
---   
 
Beslutet skickas till: 
Personalenheten 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-03-22  40 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/295 

 § 24 Svar på motion om redovisning av fullmäktiges beslut 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  
 
Ärendebeskrivning  
Margareta Fick och Kerstin Klasson från Miljöpartiet har lämnat in en 
motion om redovisning av fullmäktiges beslut. I motionen föreslår de att 
fullmäktige varje år ska få en redovisning av ej verkställda beslut. Om 
förutsättningarna har ändrats så att beslutet inte behöver verkställas ska 
fullmäktige fatta ett nytt beslut. Redovisningen ska också innehålla 
besvarade motioner eftersom vid ett sådant svar hänvisas ofta till ett 
pågående arbete. 
 
Varje år i april och oktober redovisas ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige. I april redovisas dessutom bifallna, men ej verkställda 
motioner. Även motioner som besvarats och föranlett någon form av åtgärd 
ska redovisas vid detta tillfälle. 
 
I internkontrollplan för kommunstyrelsen ingår att varje år redovisa de 
beslut som inte verkställts under föregående år. En genomgång sker då av 
samtliga beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
arbetsutskottet och personalutskottet. 
 
2014 framfördes önskemål om att ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
skulle redovisas även till fullmäktige, vilket har gjorts sedan dess i april 
månad. 
 
Det som motionärerna föreslår görs således redan och kommunstyrelsen 
föreslår därför att motionen med detta anses vara besvarad (KS 2018-02-07 
§ 31). 
 
---  
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Dnr KS18/68 

 § 25 Avsägelse och fyllnadsval byggnadsnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Robert Kempe (S) och 
beslutar att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 
december 2018 till ny ersättare i byggnadsnämnden utse Nils-Inge 
Carlsson, XXXXXXXXXXXXXX Habo.   
 
Ärendebeskrivning 
Robert Kempe har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden, varför en ny ersättare måste väljas.  
 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Personalenheten 
Byggnadsnämnden 
Robert Kempe 
Nils-Inge Carlsson 
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Dnr KS18/25 

 § 26 Avsägelse och fyllnadsval valnämnden, socialnämnden och 
miljönämnden 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelserna från Carina Fritzon (S) och 
beslutar att för återstående del av mandatperioden fram till den 31 
december 2018 till ny ersättare i valnämnden och socialnämnden utse 
Jeanette Nyberg, XXXXXXXXXXXXXX Habo, samt 
 
att för samma period som ovan till ny ledamot i miljönämnden utse Imre 
Skrenya, XXXXXXXXXXXXXX Habo. 
 
Ärendebeskrivning 
Carina Fritzon har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i valnämnden och 
socialnämnden, sam som ledamot i miljönämnden, varför nya ersättare och 
ny ledamot måste väljas.  
 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Personalenheten 
Miljönämnden 
Socialnämnden 
Carina Fritzon 
Jeanette Nyberg 
Imre Skrenya 
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Dnr KS18/28 

 § 27 Avsägelse och fyllnadsval av nämndeman vid Jönköpings 
tingsrätt 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Magnus Carlestav (S).   
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Carlestav har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid 
Jönköpings tingsrätt. Socialdemokraterna ber att få återkomma med nytt 
förslag till nämndeman vid nästa sammanträde.  
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Jönköpings tingsrätt 
Personalenheten 
Magnus Carlestav 
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Dnr KS17/148 

 § 28 Rapportering av ej verkställda beslut 
  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2017 meddelat till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer två gynnade beslut 
enligt 4 kap socialtjänstlagen samt två gynnande beslut enligt 9 § LSS som 
ej verkställts inom ter månader från beslutdatum eller där verkställighet 
avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott.  
 
---  
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 § 29 Anmälningsärende 
  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärende anmäls till kommunfullmäktige. 
 

1. Länsstyrelsen i Östergötlands läns: Tillsyn över överförmyndaren i 
Habo kommun.  
 

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län: Inspektion enligt 20 § 
förmynderskapförordningen av överförmyndaren i Habo kommun 

 
---   
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Dnr KS18/14 

 § 30 Motion om familjepark 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Niklas Fungbrandt (M) har inkommit med en motion i vilken han föreslår 
att en familjepark ska uppföras i Habo. Niklas Fungbrandt lämnade in en 
liknande motion 2016. Denna avslogs dock, men med en uppmaning till 
motionären att inkomma med en tydligare motion. I motionen finns förslag 
till placering och utrustning av familjeparken. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Niklas Fungbrandt kommenterar motionen och förklarar varför han har 
kommit in med den igen. Han går igenom förslagen i motionen och säger 
att han hoppas på en bra behandling av den.  
 
---   
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Dnr KS18/61 

 § 31 Motion om trygghetsboenden i Habo kommun 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår att Habo kommun tar fram lämplig mark för 
trygghetsboende både i centrala Habo och på landsbygden, satt att man 
undersöker om det finns intresse att driva mindre trygghetsboenden på 
landsbygden i privat regi eller i kooperativ. Se bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson kommenterar motionen och säger bland annat att den ska 
ses som ett komplement till en tidigare motion lagd av Kristdemokraterna.  
---   
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Dnr KS18/37 

 § 32 Motion om cykelvägarna Habo-Furusjö och Habo-
Brandstorp 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion i 
vilken de bland annat föreslår att cykelvägar till från Habo till Furusjö och 
Brandstorp prioriteras skyndsamt. Se bilaga 4.   
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Lennart Karlsson kommenterar motionen och säger att man kan passa på 
att bygga cykelväg när man ändå gräver för fiber.  
 
---   
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Dnr KS18/79 

 § 33 Medborgarförslag om omdisponering av Blå torget för 
högre trafiksäkerhet 

  
Beslut 
Medborgarförslaget översänds till byggnadsnämnden för behandling och 
beslut.   
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att Jönköpingsvägen 
och Blå torget ska byta plats, för att de som parkerar på Blå torget ska 
slippa korsa Jönköpingsvägen för att ta sig till butikerna. Se bilaga 5. 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Byggnadsnämnden 
Förslagsställaren 
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Dnr KS18/77 

 § 34 Medborgarförslag om utökning och upprustning av gångväg 
från Bränningegatan och Onkel Adams väg till Malmgatan 

  
Beslut 
Medborgarförslaget översänds till kommunstyrelsen för behandling och 
beslut.   
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att gångvägen från 
Bränningegatan/Onkel Adams väg till Malmgatan utökas samt rustas upp. 
Se bilaga 6. 
 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
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Bilaga 1 

Omröstning avseende paragraf nr  16 17    
BESLUTANDE  Ja Nej Ja   Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
X 

 
 X 

       

Thomas Werthén Sven-Anders Nyström M  X X        
Lars Davidsson Johan Wållgren KD X  X        
Morgan Malmborg SD  X  X       
Viveca Rydberg  S X  X        
Lars Elwing Louise Sköld M X  X        
Susanne Wahlström   M X  X        
Jarl Karlsson   S X  X        
Anders Rickman Roger Green L  X X        

Hans Jarstig  KD X  X        
Olle Moln Teike   SD  X avstår       
Fredrik Wärnbring   M  X X        
Hanna Englund  Birger Lindström C X  X        
Mary Eklund   S X  X        
Margareta Fick  Christina Källström MP X   X       
Rolf Westmar M  X X        
Nicklas Gustavsson   S X  X        
Marie Lindholm Ragnwald Ahlnér KD X  X        
Lennart Karlsson  -  X  X       
Nils-Inge Carlsson   S X  X        
Maria Alsén   L  X X        
Åke Lundgren KD X  X        
Niklas Fungbrandt  M X  X        
Ulf Bertills    C X   X       
Joakim Lindblom SD  X avstår       
Kent Bjärkhed   S X  X        
Ann-Charlotte Kaljo  M  X X        
Carina Fritzon  Vincent Bohm S X  avstår       
Victor Davidsson  KD X  X        
Agneta Karlsson    SD - - - -       
Kerstin Klasson   MP - - - -       
Ewa Wettebring  S X  X        
Bengt Stensmo  M  X X        
Lars-Åke Johansson Berit Torstensson S X  X        
Thomas Gustafsson   S X  X        
                                                   Summa:                                    22 11 26 4       
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 Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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