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Dnr KS18/129 

 § 72 Framtagande av nytt styrdokument för det strategiska 
miljöarbetet i Habo och Mullsjö kommuner - 
projektdirektiv 

  
Beslut  
Fullmäktige att godkänner projektdirektivet för framtagande av nytt 
styrande dokument för det strategiska miljöarbetet i Habo och Mullsjö 
kommuner.  
 
Ärendebeskrivning 
Mellan 2009 och 2011 hade Habo och Mullsjö kommuner ett gemensamt 
miljöprogram och dessutom en energi- och klimatstrategi för respektive 
kommun. År 2013 reviderades de befintliga dokumenten, vilket resulterade 
i ett gemensamt miljöprogram, som även innehöll mål och åtgärder för 
energi och klimat. Revideringen pågick under ett år och det nya 
miljöprogrammet antogs år 2014. Programmet gällde för åren 2014-2017. 
Under 2017 reviderades programmet för att sedan förlängas till och med 
2019. Revideringen bestod främst av aktualiseringar och vissa ändringar i 
åtgärderna, med målet att effektivisera och driva miljöarbetet framåt. 
Efter att nuvarande miljöprogram har funnits i olika versioner sedan 2009 
så finns önskemål om att ta fram ett nytt styrande dokument för det 
strategiska miljöarbetet. Detta då mycket har hunnit hända under snart 10 
år, både för kommunerna och för miljöarbetet. 
 
För att det strategiska miljöarbetet ska utvecklas, effektiviseras och drivas 
framåt behöver ett nytt styrande dokument tas fram. Ett projektdirektiv 
behövs som underlag för arbetet som bland annat anger mål, ambitioner, 
avgränsningar och tidsram för projektet. 
 
---   
 
Beslutet  skickas till: 
Miljöstrategen 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  130 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/78 

 § 73 Begäran om tilläggsanslag från barn- och 
utbildningsnämnden 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att  

• bevilja barn- och utbildningsnämnden en budgetförstärkning på 
2,25 miljoner kronor för att täcka det prognostiserade underskottet i 
förskolan,  

• budgetförstärkningen endast är avsedd för att bibehålla 
personaltätheten inom förskoleverksamheten och får inte användas i 
annan verksamhet,  

• finansiering sker genom att minska budgeten för 
finansförvaltningen med 2,25 miljoner kronor, samt att 

• uppmana barn- och utbildningsnämnden att fortsatt vidta 
nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans och att en 
återrapportering ska ske vid varje resterande 
kommunstyrelsesammanträde under 2018.  

 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden redovisade i tertialuppföljningen för första 
kvartalet ett prognosticerat underskott om 5,4 miljoner kronor, vilket 
främst beror på fler förskolebarn än beräknat. Nämnden beslutade den 22 
maj 2018 att begära ett tilläggsanslag på 5,4 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 augusti att föreslå kommunfullmäktige 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden ett tilläggsanslag på 2,25 
miljoner kronor för att täcka underskottet i förskolan.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Susanne Wahlström (M), Hans Jarstig (KD), 
Morgan Malmborg (-), Anders Rickman (L) och Hanna Englund (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
Ekonomichefen 
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Dnr KS18/ 219 

 § 74 Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll under 
upphandlingsperiod   

  
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll gäller tills dess att ett nytt avtal tecknats och nya taxor 
antagits.  
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen att ansvara 
för att rengöring/sotning och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar (eldstäder och rökkanaler) och imkanaler i 
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.  
 
Rengöring/sotning och brandskyddskontroll ska utföras enligt frister som 
fastställs av kommunen. Kommunen har också att besluta om taxor för 
rengöring/sotning och brandskyddskontroll. Under 2017 genomfördes 
upphandling av tjänster för rengöring/sotning och brandskyddskontroll. 
Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Aneby, Sävsjö och 
Jönköpings kommuner har gemensamt genomfört upphandling samordnad 
av upphandlingsenheten i Jönköpings kommun. 
 
Upphandlingen överprövades och kommunerna genomförde ny 
upphandling. Denna upphandling är i nuläget överprövad vilket innebär att 
beslut om nytt avtal med entreprenör och därmed nya taxor inte har kunnat 
fattas. 
 
Befintliga taxor för 2018 är antagna av kommunfullmäktige att gälla till 
och med 2018-06-30. Kommunen behöver fatta nytt beslut om att taxorna 
gäller tills dess att nytt avtal tecknats och nya taxor antagits. 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
 
Räddningschef 
Ställföreträdande räddningschef 
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Dnr KS18/131 

 § 75 Samråd inför fastställande av budget för Mediacenter i 
Jönköpings län    

  
Beslut  
Kommunfullmäktige godkänner förslag till budget 2019 för Mediacenter i 
Jönköpings län. 
 
Ärendebeskrivning 
Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget 2019. 
Medlemskommunerna ombeds att inkomma med synpunkter. 
 
I förslaget föreslås att medlemsavgiften ska höjas årligen med 250 000 
kronor under 3-årsperioden 2019-2021. För Habos del innebär det en 
ökning av medlemsavgiften med 11 000 kronor per år under perioden. 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Mediacenter i Jönköpings län 
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Dnr KS18/102 

 § 76 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Södra 
Vätterbygden  

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för 
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande verksamhetsåret 
2017. 
 
Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar ej 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 2017 
ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna (18-29 år) 
med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 
samordnad rehabilitering. 
 
Årsredovisning med bokslut 2017 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 KS17/294 

 § 77 Svar på motion om utökande av pedagogiska måltider 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilket han skriver att 
skollunchen ska vara en stund för barnen att avnjuta sin lunch i lugn och 
ro, och att barnen verkligen äter skollunch är en förutsättning för att få en 
bra skoldag. För att uppnå det så krävs en vuxens närvaro. För att ge Habos 
elever en större möjlighet till matro och att för att pedagogerna ska få en 
extra förmån föreslår motionären att barn- och utbildningsförvaltningen får 
i uppdrag att utreda kostnaderna för att utöka pedagogiska måltider så att 
all pedagogisk personal får möjlighet att äta varje skoldag.  
 
Motionen är remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har utrett kostnaderna. Idag är kostnaden för 
pedagogisk lunch 540 000 kronor/år. Om alla lärare skulle ges möjlighet 
till pedagogisk lunch varje dag skulle detta innebära en kostnad på 970 000 
kronor/år. Om fritidspedagogerna ska ge samma möjlighet blir kostnaden 
1 230 760 kronor/år.  
 
Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen därmed är besvarad (BU 
2018-05-22 § 44). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen vara besvarad (KS § 2018-08-15 § 101).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) tackar för behandlingen av motionen.  
 
--- 
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Dnr KS18/163 

 § 78 Sammanträdesplan 2019  
  

Beslut 
Kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesplanen avseende 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt nedanstående:  
 
Kommunstyrelsens  
arbetsutskott                 Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige 
 
(ti 11 dec 2018) on 16 jan to 31 jan 
ti 29 jan on 13 feb to 28 feb 
ti 26 feb on 13 mars to 28 mars  
ti 26 mars on 10 apr  to 25 apr  
ti 14 maj ti 28 maj  to 13 juni 

 
ti 11 juni on 14 aug to 29 aug 
ti 27 aug  on  11 sep to 26 sep 
ti 1 okt on  16 okt to 31 okt 
ti 29 okt on 13 nov to 28 nov 
ti 26 nov on 4 dec to 19 dec 
ti 17 dec    
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
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Dnr KS18/205 

 § 79 Avsägelse från uppdrag som ledamot i valnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Lars Lamme (SD) och 
beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 
december 2018 till ny ersättare i valnämnden utse Mikael Zander (SD), 
Lammgränd 5, 566 36 Habo.  
 
Ärendebeskrivning 
Lars Lamme har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Lars Lamme 
Mikael Zander 
Personalenheten 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  137 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/172 

 § 80 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om nyttjande av 
fastigheten på Ringvägen 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den ska besvaras 
under dagens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) har ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Gunnar Pettersson (S) angående fastigheten på Ringvägen som 
tidigare beboddes av ensamkommande flyktingbarn. Frågorna är:  
 
Avser Habo kommun ta emot fler ensamkommande /nysvenskar? 
Förs diskussioner om att dessa ska bo på Ringvägen? 
Kommer kommunen placera ensamkommande på Ringvägen? 
Kommer det placeras 20 stycken ensamkommande på Ringvägen? 
Tror inte kommunalrådet att Habos befolkning hellre velat ha en 
konstisbana eller cykelväg till Furusjö än en asylförläggning på 
Ringvägen? (Se bilaga 1).  
 
Gunnar Pettersson svarar att om kommunen får ensamkommande barn 
anvisade till sig så måste vi ta emot dem. Dock är det ej troligt att det 
kommer några 2018 eftersom antalet ensamkommande har minskat mycket 
kraftigt, fram till 1 augusti har det endast kommit 549 ensamkommande till 
Sverige. Dessa siffror kan man läsa om på Migrationsverkets hemsida. 
Således förs det heller inga diskussioner om ifall ensamkommande ska bo 
på Ringvägen och därmed är fråga 3 och 4 inte aktuella.  
 
Vad gäller sista frågan så säger Gunnar Pettersson att han Morgan 
Malmborg har en agenda att sätta saker emot varandra. Gunnar Pettersson 
säger också att de bostäder som bygg förhoppningsvis ska stå kvar om 60-
70 år, alltså lägenheter som ska hjälpa till att täcka behov för en lång tid. 
Habo bostäder har ett ägardirektiv att bygga lägenheter, lägenheter för alla 
och inte till någon specifik grupp.  
 
Vidare säger Gunnar Pettersson att han nästan skäms för det, men det är 
faktiskt så att flyktingverksamheten har gett ett överskott. Till exempel har 
värdet på fastigheten Västersol kunnat skrivas ned med tre miljoner, med 
överskottet på flyktingverksamheten. Arbetsutskottet föreslår nu 
kommunstyrelsen att fastigheten ska säljas och då kan kommunen göra en 
rejäl vinst. Det finns också förslag på att göra en avskrivning på Ringvägen 
med ca tre miljoner, också det flyktingpengar. Prognosen för 2018 är att vi 
gör ett plus på 1,5 miljoner i flyktingverksamheten. Ur kommunal-
ekonomiskt perspektiv har vi inte haft någon kostnad på Ringvägen, istället 
har vi en billig byggnad som vi kan använda till något annat. Och vi  
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Forts § 80 
 
förbereder nu för att kunna hyra ut rummen som studentlägenheter. 
Avslutningsvis säger Gunnar Pettersson till Morgan Malmborg att han  
borde veta att trafikverket kommer att vara med och finansiera en gång- 
och cykelväg mellan Habo och Mullsjö och att konstisbana ligger med i 
budgeten för 2020. 
 
 
 
 
---  
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Dnr KS18/198 

§ 81 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om köp av mark på 
Kärnekulla 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och att den ska besvaras 
vid dagens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (-) har ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Gunnar Pettersson (S) angående eventuellt köp av mark på 
Kärnekulla. Frågorna är:  
 
Förs diskussioner om att köpa mark på Kärnekulla? 
Kommer kommunen att köpa mark på Kärnekulla? 
Är det någon tjänsteman som förhandlar med markägaren? 
Avser kommunen att betala 50 miljoner kronor för denna mark? (Se bilaga 
2). 
 
Gunnar Pettersson svarar att i den detaljplan som fullmäktige så 
småningom ska ta beslut om så planeras det för ett stort antal lägenheter på 
Kärnekulla. Med en så pass stor inflyttning till vår kommun måste vi se till 
att vi kan ha de samhällsfunktioner som behövs, bland annat skola. Därför 
finns det en kvarter i detaljplanen som är avsedd för skola. Förhandlingar 
förs med Kärnekulla 1:4 AB om att få köpa den tomten och både 
tjänstemän och kommunstyrelsens arbetsutskott är involverade i 
förhandlingarna. Det är dock fullmäktige som beslutar om detaljplan och 
ett så kallat exploateringsavtal. I exploateringsavtalet finns förhoppningsvis 
också köp av skoltomt med. Gunnar Pettersson säger att han hoppas att vi 
kommer fram till ett bra avtal med Kärnekulla AB, ett avtal som är så bra 
så att fullmäktige kan ta beslut om det, men att han inte har några priser att 
presentera vid dagens sammanträde.  
 
--- 
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Dnr KS18/226 

§ 82 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om upphandling av 
närproducerade jordbruksprodukter 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och att den ska 
besvaras vid dagens sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Werthén (M) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Gunnar Pettersson (S) angående sårbarheten i den svenska 
jordbruksproduktionen vid torka. Frågan lyder: Hur ser du på 
möjligheterna för Habo kommun att i större grad välja närproducerade 
jordbruksprodukter både för att stödja den inhemska 
livsmedelsproduktionen men också erbjuda våra kommuninvånare inom 
skola, vård och omsorg högkvalitativa svenska jordbruksprodukter? (Se 
bilaga 3). 
 
Gunnar Pettersson svarar att detta är en väldigt viktig fråga. Han berättar 
att redan idag är 100 % av all kyckling som serveras svensk och 80 % av 
köttet är svenskt. Problemet är hur vi kan erbjuda våra producenter i vår 
kommun att leverera. Idag har vi samordnad varudistribution tillsammans 
med Jönköping och Mullsjö kommuner. Det har inte gett den effekt som vi 
trodde så därför har arbetsutskottet föreslagit kommunstyrelsen att upphöra 
med detta och istället inleda samarbete med Mullsjö kommun gällande en 
upphandlartjänst. Så fort vi har en gemensam upphandlare i Habo och 
Mullsjö, så kan arbetet med ett nytt livsmedelsavtal påbörjas. Habo och 
Mullsjö kommer inte att kräva så stora volymer som det nu varit 
tillsammans med Jönköping och det kan bli lättare för de lokala 
producenterna att  leverera i mindre kvantiteter och under en begränsad tid.   
 
--- 
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Dnr KS18/143 

§ 83 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
återvinningscentralen Sibbabo 

  
Till kommunfullmäktiges sammanträde i juni lämnades en fråga in från 
Lennart Karlsson (-). Då Lennart Karlsson inte var närvarande på det 
sammanträdet beslutades att frågan istället skulle besvaras vid dagens 
sammanträde.  
 
Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson med 
begäran om en redogörelse för besluten om och när Sibbabo sortergård 
övetäcks, stängs och om ersättningsplats inom Habo kommun samt vem 
som ger ägardirektiv till June Avfall AB. Se bilaga 4. 
 
Gunnar Pettersson svarar att Sibbabo kommer att sluttäckas, men att  
sluttäckning är en lång process och för närvarande så prioriteras den inte, 
bland annat på grund av personalbrist. En sluttäckning kan vara klar 
tidigast 2021-22 men troligtvis blir det senare.  
 
Gunnar Pettersson säger också att det är June Avfall & Miljö som tar beslut 
om sortergårdarna. Kommunen har tidigare föreslagit att en ny sortergård 
med fördel kan placeras på Tumbäcks industriområde. Gunnar Pettersson 
säger att han tror att det är en mycket viktig fråga för Habo kommuns 
invånare att vi har nära till en sortergård och berättar att arbetsutskottet har 
föreslagit kommunstyrelsen att trycka på detta i sitt yttrande över den nya 
renhållningsordningen som kommer att behandlas på kommunstyrelsens 
kommande sammanträde.  
 
--- 
 

 
 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  142 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/204 

§ 84 Medborgarförslag om att Habo kommun tar över väg i 
Brandstorp 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige översänder medborgarförslag till kommunstyrelsen 
för besvarande.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen tar över 
en väg mellan Prästgården och kyrkan i Brandstorp. Se bilaga 5.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren  

 
 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  143 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/186 

§ 85 Motion om att utveckla Habos torgdag 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion 
om att utveckla Habos torgdag. Se bilaga 6.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike kommenterar motionen och säger att syftet är att få till en 
ordentlig torgdag där man möjliggör för lokala producenter att sälja och 
marknadsföra sina produkter.  

 
--- 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  144 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/187 

§ 86 Motion om studentbostäder 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 
lämnat in en motion om att bygga om HVB-hemmet på Ringvägen till 
studentboende. Se bilaga 7. 

 
--- 

 
 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  145 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/215 

 § 87 Motion om fler busskurer vid 195:an 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Lars Elwing (M) har lämnat in en motion med förslag om att två busskurer 
ska sättas upp vid hållplats Ebbarpsvägen utmed väg 195. Han föreslår 
även att övervakningskameror sätts upp vid de hållplatser som ofta är 
utsatta för vandalisering. Se bilaga 8. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) kommenterar motionen och säger att det vore bra 
med en skyndsam behandling så att busskurerna kan vara på plats innan 
regn- och ruskperioden infinner sig.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  146 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/218 

 § 88 Motion om åtgärder till följd av konsekvenserna av 
sommarens väder och torka 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Ulf Bertills och Hanna Englund från Centerpartiet har lämnat in en motion 
med anledning av sommarens torka. Många bönder har hamnat i 
svårigheter då de endast skördat 30-40 % av vinterns behov av foder. Detta 
kommer medföra nödslakt av djur. Motionärerna vill därför att kommunen 
sätter upp en kriskommission för att samordna och överblicka vad som kan 
göras för att underlätta och hjälpa dem som hamnat i trångmål. De vill även 
att kommunen ser över sin upphandling och sin kostenhete för att se till att 
går att hjälpa genom att hanla och servera mera lokalt och närproducerad 
mat. Se bilaga 9. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Ulf Bertills kommenterar motionen och förklarar hur komplicerad denna 
fråga är och hur allt hänger ihop i en lång kedja. Han säger också att det är 
bråttom. Blir det dessutom en kall vår och en sen första skörd nästa år så 
blir problemen ännu större.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  147 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/159 

 § 89 Motion om allmän politisk debatt 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Maria Alsén (L) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att inställda 
fullmäktigemöten skulle kunna användas till en allmän politisk debatt. Se 
bilaga 10. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén kommenterar motionen och säger att inställda 
kommunfullmäktigemöten skulle kunna kombineras med en utökad 
medborgardialog.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 
 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  148 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/201 

 § 90 Motion om stöd till personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Maria Alsén (L) har lämnat in en motion i vilken hon föreslår att en 
utredning för att fastställa om det finns behov av mer specialiserad 
verksamhet riktad mot personer med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer både gällande vuxna, ungdomar och barn. Se bilaga 
11. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén kommenterar motionen och säger att denna motion inte 
handlar om att Habo kommun inte har bra verksamhet idag, för det har vi. 
Men neuropsykiatriska diagnoser ökar och frågan gäller om vi ger det bästa 
stödet som var och en behöver, eller om det finns förbättringsmöjligheter. 
Hon vill därför att det fastställs om vi har ett utökat behov av stöd till 
personer med neuropsykiatriska funktionsvariationer eller inte.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 
 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  149 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 1 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  150 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 2 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  151 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 3 

 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  152 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 4 

 

 
 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  153 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 5 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  154 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 

 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  155 
 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Bilaga 6 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  156 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 7 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  157 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 8 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  158 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 9 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  159 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 10 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-08-30  160 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Bilaga 11 
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