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Dnr KS19/284 

§ 129 Plan- och byggtaxa med mät- och karttaxa 
 

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till plan- och bygglovstaxa 
med följande ändringar:  

• rättelse sker i tabell 17 
• avgiften för förhandsbesked ska vara 150 milliprisbasbelopp 

(mPBB) istället för 200 
• för planbesked ska  

- avgiften för enkel åtgärd vara 150 mPBB istället för 200 
- avgiften för medelstor åtgärd vara 225 mPBB istället 300 
- avgiften för stor åtgärd vara 300 mPBB istället för 400.  

 
Ärendebeskrivning 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa behöver 
revideras och byggnadsnämnden har därför tagit fram ett förslag till ny 
taxa (BN 2019-08-22 § 88).  
 
Det som har lagt tills är bland annat information om allmänna regler som 
gäller för kommunala avgifter, tabeller för ärenden som saknats och 
timpriserna har höjts.  

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Byggnadsnämndens ordförande Niklas Fungbrandt (M) har 
uppmärksammat ett redaktionellt fel i tabell 17 där objektsfaktor ska läggs 
in i formeln för avgiftsberäkning. Vidare yrkar Niklas Fungbrandt att  

• avgiften för förhandsbesked ska vara 150 mPBB 
(milliprisbasbelopp) istället för 200 

• planbesked – avgiften för enkel åtgärd ska vara 150 mPBB istället 
för 200 

• planbesked – avgiften för medelstor åtgärd ska vara 225 mPBB 
istället 300, och att 

• planbesked – avgiften för stor åtgärd ska vara 300 mPBB istället 
för 400.  

Yrkandet innebär en höjning från nuvarande taxa, men en lägre höjning än 
byggnadsnämndens förslag.  
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de 
ändringar som Niklas Fungbrandt föreslår. Det gör även Gunnar Pettersson 
(S), Anders Rickman (L), Olle Moln Teike (SD) och Hanna Englund (C).  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Niklas Fungbrandts förslag till ändringar. Ordföranden ställer 
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proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Niklas Fungbrandts förslag.  

 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Byggnadsnämnden 
Ekonomichefen 
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Dnr KS19/305 

§ 130 Avfallstaxa 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallstaxa 2020 enligt det förslag 
som June Avfall & Miljö AB har tagit fram.  

Habo kommun förutsätter att bolaget tar ansvar för kommunikationen om 
taxehöjningen gentemot kunderna. 

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 2020 för hushållen i ägarkommunerna. För att nå ett 
positivt resultat före skatt på 1 500 000 kronor i nästa års budget har 
bolaget föreslagit nya taxor. Det positiva resultatet blir en återföring till det 
egna kapitalet för att delvis täcka upp tidigare förluster. 

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 de abonnemang 
som bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets förslag till taxesättning 
har Fastighetsnära insamling, FNI därför den lägsta taxan, Hemkompost 
och Matavfallssortering 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 strax under 
80%. Styrningen av beteendet att välja det miljövänligare alternativet för 
småhusen har fungerat väldigt väl. Enligt den nya förpackningsförord-
ningen som träder i kraft 2021 ska alla hushåll erbjudas fastighetsnära 
insamling av förpackningar och år 2025 ska det inte längre vara möjligt 
med osorterat avfall vilket i praktiken skulle innebära FNI till alla småhus. 
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, de högre 
driftkostnaderna för FNI och den nya förpackningsförordningen anser 
bolaget att det är nödvändigt att 2020 påbörja en stegvis justering av FNI 
taxorna.  

Förslaget för 2020 års avfallstaxor består av höjningar av vissa taxor, men 
även bibehållen taxenivå för en del taxor och någon enstaka sänkning.  

Avfallstaxedokumentet har också genomgått en stor förändring i syfte att 
göra det tydligare och enklare för abonnenterna.  
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Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om 
Avfallstaxa 2020 enligt det förslag som June Avfall & Miljö AB har tagit 
fram, och att ett påpekande skickas med om att kommunen förutsätter att 
bolaget tar ansvar för kommunikationen om taxehöjningen gentemot 
kunderna (KS 2019-11-13 § 167).  

Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Anders Rickman (L) och Hans Jarstig (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 
 
Beslutet skickas till:  
June Avfall & Miljö AB 
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Dnr KS19/198 

§ 131 Budget 2020 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 
 
att anta förslag till upprättad budget för år 2020, och  
 
att fastställa skattesatsen för år 2020 till 22:17 kronor.   
 
Reservationer 
Olle Moln Teike (SD), Joakim Lindblom (SD), Mari Larsson (SD), Gunnar 
Pettersson (S), Ewa Wettebring (S), Nicklas Gustavsson (S), Jeanette 
Nyberg (S), Eva Damberg (S), Kent Bjärkhed (S), Eva-Lis Svensson (S) 
och Berit Torstensson (S) reserverar sig mot beslut om att anta 
kommunstyrelsens förslag budget för år 2020 till förmån för egna förslag.  
 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig både mot beslut att anta 
kommunstyrelsens förslag till budget för år 2020 och till beslut att 
fastställa skattesatsen för år 2020 till 22:17 kronor. 

 
Ärendebeskrivning 
Budgetberedningen har tagit fram ett förslag till budget för år 2020 med 
plan för åren 2021 och 2022. 
 
Resultatet i den föreslagna budgeten uppgår till 12 582 000 kronor, vilket 
motsvarar 1,7 % av intäkterna för skatter och bidrag.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att förslag till upprättad budget för år 2020 
antas och skattesatsen för år 2020 fastställs till 22:17 kronor (KS 2019-11-
13 § 169).  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M), Hans Jarstig (KD), Anders Rickman (L), Hanna 
Englund (C),Anders Almfors (L), Henrik Esbjörnsson (M) och Maria 
Alsén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 
Olle Moln Teike (SD) yrkar på följande i driftsbudgeten:  
• Ingen ökning av facklig tid  

Kostenhetens beräknade underskott kompenseras 
• Kommunala projekt avseende nyanlända genomförs inte utan blir en 

resursförstärkning till barn- och utbildningsnämnden 
• Tjänstgöringsgraderna på integrationsenheten sänks från 3,9 till 1,9 

årsarbetare och tillförs istället socialförvaltningens övriga verksamhet 
• Taxan för digital tillsyn inom hemtjänsten tas bort 
• Förändrade driftskostnader på Ringvägen  
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Sverigedemokraternas förslag innebär ett resultat på 12 597 000 kronor.  
 
Vad gäller investeringsbudgeten yrkar Olle Moln Teike att tillagningsköket 
på Hagabodaskolan flyttas från 2022 till 2021, att konstisbanan stryks, att 
det blir tillagningskök på nybyggd förskola och att HVB-hemmet på 
Ringvägen byggs om till förskola.  
 
Gunnar Pettersson (S) yrkar i driftsbudgeten att 1 miljon kronor för barn 
med särskilda behov tillförs barn- och utbildningsnämnden och att 
driftskostnader för isbana tidigareläggs. Detta innebär ett resultat på 
11 407 000 kronor.  

 
Ewa Wettebring (S), Anders Thelin (V), Eva-Lis Svensson (S), Nicklas 
Gustavsson (S) och Margareta Fick (MP) yrkar bifall till Gunnar 
Petterssons förslag.  
 
Morgan Malmborg (HD) yrkar på eget budgetförslag som innebär 

• Minskade kostnader till följd av försäljning av Ringvägen, 400 000 
kronor 

• Lägre arvoden till politiker 1,4 miljoner kronor 
• Anställningsstopp för tjänstemän med administrativa uppgifter, 4,4 

miljoner kronor 
• Tjänsten som miljö- och hållbarhetsstrateg avvecklas, 600 000 

kronor 
• Tre tjänster på miljöförvaltningen avvecklas 1,6 miljoner kronor 
• Två tjänster på integrationsenheten avvecklas, 1,2 miljoner kronor 
• Gratis trygghetslarm -500 000 kronor 
• Subventionerade busskort till ungdomar under sommaren  

-200 000 kronor 
• Driftskostnader isbana -175 000 kronor 
• Ny demensavdelning -4,5 miljoner kronor 

 
Förslaget innebär samma resultat som kommunstyrelsens resultat. Utöver 
ovan yrkar Morgan Malmborg på en skattesänkning om 15 öre.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns fyra förslag gällande budgeten: 
kommunstyrelsens förslag, Gunnar Petterssons förslag, Olle Moln Teikes 
förslag och Morgan Malmborgs förslag. Därutöver finns två förslag 
gällande skattesatsen.  
 
Ordföranden ställer först proposition på de fyra förslagen som rör budgeten 
och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Omröstning begärs.  
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Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag. För att 
avgöra vilket förslag som blir motförslag ställer ordföranden proposition 
på de tre övriga förslagen, och finner att Gunnar Petterssons förslag utses 
till motförslag. 

 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Gunnar Petterssons 
förslag röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 19 ja-röster och 10 nej-röster. 4 ledamöter avstår 
från att rösta och 2 ledamöter är frånvarande. Se bilaga 1. 
Kommunfullmäktige har således beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag gällande skattesatsen, dels 
kommunstyrelsens förslag om att skattesatsen ska vara 22:17 och dels 
Morgan Malmborgs förslag om att den ska vara 22:02. Ordföranden ställer 
proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  

 
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
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Dnr KS19/132 

§ 132 Svar på motion angående hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens tre första att-satser, det 
vill säga  

• att kartlägga i vilken grad problematiken med hedersrelaterat våld 
och förtryck förekommer i Habo kommun 

• att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och 
förtryck, och  

• att utbilda och informera personal inom socialtjänst, kommunal 
sjukvård och skola om att anmälningsskyldigheten gäller vid 
misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdras att tillsammans 
genomföra dessa åtgärder.  
 
Kommunfullmäktige avslår förslaget om att genomföra en elevenkät med 
fokus på psykisk och fysisk ohälsa i samband med hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
Ärendebeskrivning 
Thomas Gustavsson (S), Jeanette Nyberg (S), Margareta Fick (MP) och 
Johanna Siwertz (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
vilken de yrkar att kommunstyrelsen inleder ett arbete för: 
- att kartlägga i vilken grad som problematiken med hedersrelaterat våld 

och förtryck förekommer i Habo kommun, 
- att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och förtryck, 
- att utbilda och informera personal inom socialtjänst, kommunal 

sjukvård, skola och förvaltningar om att anmälningsskyldigheten även 
gäller vid misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck, 

- att en elevenkät genomförs årligen där man belyser dessa frågor, med 
ett speciellt fokus på psykisk och fysisk ohälsa i samband med 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

 
Motionen har remitterats till socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen i 
de delar som innebär att kommunen inleder ett arbete för att göra en 
kartläggning och ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld 
och förtryck samt att utbilda och informera personal inom socialtjänst, 
kommunal sjukvård, skola och förvaltningar om att 
anmälningsskyldigheten även gäller vid misstanke om hedersrelaterat våld 
och förtryck (SN 2019-09-25 § 77). 
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Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom motionens tre första att-
satser, men ställer sig inte bakom motionens yrkande att genomföra 
elevenkät där man fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck (BUN 
2019-08-27 § 74). 

 
Kommunstyrelsen föreslår att motionens tre första att-satser ska bifallas 
och att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden uppdras att 
tillsammans genomföra dessa åtgärder, och att förslaget om att genomföra 
en elevenkät med fokus på psykisk och fysisk ohälsa i samband med 
hedersrelaterat våld och förtryck avslås (KS 2019-11-13 § 170). 

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Jeanette Nyberg tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Joakim Lindblom (SD) tycker att det är en bra motion och yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. Det gör även Maria Alsén (L), Morgan 
Malmborg (HD), Anders Rickman (L) och Gunnar Pettersson (S). 

  
_____   
 
Beslutet skickas till:  
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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Dnr KS19/140 

§ 133 Svar på motion om startande av grundsärskola 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens första yrkande med 
tillägget att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna 
och kostnaderna för att planera för grundsärskola årskurs 1-6 samt 
träningsskola årskurs 1-9 i samband med byggnation av ny grundskola, 
alternativt i anslutning till någon av de centralt belägna F-6-skolorna. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionens andra yrkande om att 
starta upp en grundsärskola för årskurs 7-9 år 2022.   
 
Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S) och Johanna Siwertz (V) har lämnat in en motion i 
vilken de föreslår  

• att det i samband med byggnation av ny skola på Kärnekulla 
alternativt Bränninge ängar, planeras för grundsärskola årskkurs 1-
6, samt träningsskola årskurs 1-9 

• att med start 2022 starta upp grundsärskola årskurs 7-9 på 
Hagabodaskolan eller annan 7-9-enhet.  

 
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår 
kommunfullmäktige att bifalla första yrkandet – med tillägget att tekniska 
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna och kostnaderna för att 
planera för grundsärskola årskurs 1–6 samt träningsskola årskurs 1–9 i 
samband med byggnation av ny grundskola, alternativt i anslutning till 
någon av de centralt belägna F-6-skolorna.  
 
Nämnden föreslår att det andra yrkandet avslås då nämnden bedömer att 
start redan 2022 inte är ett realistiskt scenario (BUN 2019-10-22 § 97). 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt barn- och 
utbildningsnämndens förslag (KS 2019-11-13 § 171). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Eva-Lis Svensson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Det gör även 
Joakim Lindblom (SD) och Anders Almfors (L).  
_____  
 
Beslutet skickas till:  
Teknisk chef 
Fastighetschef 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS19/241 

§ 134 Svar på motion om gratis busskort för skolungdomar 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

 
Ärendebeskrivning  
Morgan Malmborg från Habodemokraterna har lämnat in en motion med 
förslag att kommunfullmäktige ska ge ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet ett gratis sommarkort i länstrafiken från sommarlovet 2020.  
 
Kommunledningsförvaltningen har haft kontakt med länstrafiken. Idag 
finns ett ungdomskort inom länsstrafiken. Kortet kostar 200 kronor för 30 
dagar och gäller i hela länet. Om kommunen vill dela ut sommarkort finns 
möjligheten för kommunen att köpa ungdomskort under 
sommarmånaderna till kommunens ungdomar.  

 
I Habo kommun bor ca 1200 ungdomar i åldern 13-19 år. Ungdomskort 
under juni, juli och augusti till var och en av dessa ger en kostnad på  
720 000 kronor. Om hälften av alla ungdomar i Habo skulle vilja ha ett 
sommarkort skulle kostnaden bli 360 000 kronor. Väljer kommunen att 
bara köpa kortet för 60 dagar (från mitten av juni till mitten av augusti) blir 
kostnaden 480 000 kronor för alla ungdomar och 240 000 kronor för 
hälften av alla ungdomar.  

 
Administrativa frågor såsom utdelning och betalning av korten är inte 
utrett, och inte heller kostnaderna för detta. 

 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska avslås (KS 2019-11-13 § 172).   

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Morgan Malmborg tackar för behandlingen av motionen, och yrkar bifall 
till densamma.   
 
Anders Thelin (V) säger att det är viktigt för Vänsterpartiet att ungdomar 
kan ta sig runt på olika aktiviteter, men att frågan inte bör drivas på 
kommunal nivå och han yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om avslag och dels Morgan Malmborgs förslag om bifall. Ordföranden 
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Omröstning begärs.  
 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan Malmborgs 
förslag röstar nej.  
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstningen avges 32 ja-röster och 1 nej-röst. 2 ledamöter är 
frånvarande. Se bilaga 1. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå 
motionen.  
 
_____  
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Dnr KS19/142 

 § 135 Avsägelse och fyllnadsval miljönämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från My Rydbeck (S) och 
beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till och med 2022-
12-31 till ny ersättare i miljönämnden utse Magnus Carlestav, Kapellgatan 
21, 566 32 Habo. 
 
Kommunfullmäktige beslutar även att för återstående tid av 
mandatperioden fram till och med 2022-12-31 till ny ersättare i 
miljönämnden utse Berith Jerkler (L), Nyponstigen 5, 566 93 Brandstorp. 
 
Ärendebeskrivning 
My Rydbeck har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljönämnden. Sedan 
tidigare har även Liberalerna en vakant ersättarplats i miljönämnden, varför 
två nya ersättare ska väljas.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
My Rydbeck 
Magnus Carlestav 
Berith Jerkler 
HR-administratör 
Miljönämnden 
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Dnr KS19/142 

 § 136 Avsägelse och fyllnadsval kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Johanna Siwertz (V) och 
beslutar att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen avseende 
uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.  
 
Vidare beslutar kommunfullmäktige att för återstående tiden av 
mandatperioden fram till och med den 31 december 2022 till ny ledamot i 
kommunstyrelsen utse Lena Danås, Ringborg 4, 566 92 Habo.  
 
Ärendebeskrivning 
Johanna Siwertz har avsagt sig uppdragen som ledamot i kommunstyrelsen 
och i kommunfullmäktige, varför en ny sammanräkning behöver göras 
avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och en ny ledamot 
ska utses avseende uppdraget i kommunstyrelsen.   
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 
Johanna Siwertz 
Lena Danås 
HR-administratör 
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Dnr KS19/142 

 § 137 Avsägelse socialnämnden 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Manjit Sandhu (SD).  
 
Ärendebeskrivning 
Manjit Sandhu har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. 
Sverigedemokraterna ber att få återkomma med förslag på ny ersättare.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Manjit Sandhu 
Socialnämden 
HR-administratör 
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Dnr KS19/142 

 § 138 Avsägelse och fyllnadsval överförmyndare 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ragnwald Ahlnér och 
beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till och med den 31 
december 2022 till ny överförmyndare utse Anders Regnell, Kärrsvägen 
56, 566 32 Habo.   
 
Ärendebeskrivning 
Ragnwald Ahlnér har avsagt sig sina uppdraget som överförmyndare i 
Habo kommun, varför en ny överförmyndare måste utses.   
 
Ärendet har behandlats av valberedningen som föreslår att Anders Regnell 
utses till ny överförmyndare (VB 2019-11-28 § 4). 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Anders Regnell  
Ragnwald Ahlnér 
Överförmyndarenheten i Jönköpings kommun 
HR-administratör 
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 Dnr KS19/314 

 § 139 Interpellation till socialnämndens ordförande om framtiden 
för Habos äldreomsorg 

  
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en interpellation till socialnämndens 
ordförande Hans Jarstig (KD) med frågor bland annat om hur de tomma 
lokalerna på Kärrsgården ska användas och hur man ser på att låta äldre 
personer bo på Kärrsgården utan biståndsbeslut. Se bilaga 2.  
 
Hans Jarstig svarar att Kärrsgårdens boende är anpassat för att kunna ge 
omsorg dygnet runt. Därför anser han inte att det är lämpligt att erbjuda 
boende där utan biståndsbeslut. Vad gäller lokalerna så används Bokens 
lokaler idag bland annat av IS/IT-enheten och av överförmyndaren. 
Gläntans demensboende används till daglig verksamhet inom 
funktionshinderomsorgen. Viktigt att påpeka är att på Gläntan har inga 
förändringar i lokalen gjorda för att den ska kunna tas i bruk när behoven 
ökar. Se bilaga 3. 
 
Olle Moln Teike tackar för svaren. Därpå följer en lång debatt i vilken 
Morgan Malmborg (HD), Maria Alsén (L), Hanna Englund (C), Nicklas 
Gustavsson (S), Ulf Bertills (C) och Susanne Wahlström (M) deltar.   
 
_____  
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Dnr KS19/316  

§ 140 Motion om motprestation för försörjningsstöd 
  

Beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) och Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion 
i vilken de föreslår att Habo kommun utreder förutsättningarna för 
motprestation för försörjningsstöd i kommunen, och att kommunstyrelsen 
ges i uppdrag att utreda förslag om att växla försörjningsstöd till lön. Se 
bilaga 4.  
 
Joakim Lindblom kommenterar motionen och säger att i dagsläget när 
många kommuner har problem med att få pengarna att räcka till borde man 
kunna sätta personer med försörjningsstöd i arbete. Det är inte meningen 
att man ska vara bidragsberoende, man ska närma sig arbetsmarknaden och 
bli självförsörjande. Då det enligt uppgift är 42 % av försörjningsstödet 
som går till nyanlända borde en motprestation vara en bra åtgärd.  
____ 
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Dnr KS19/315  

§ 141 Motion om motprestation återvändande terrorister 
  

Beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) och Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion 
i vilken de föreslår att Habo kommunfullmäktige tar ett principbeslut om 
att den som deltagit eller understött terrorism inte ska vara välkommen till 
Habo, och att samtliga nämnder uppdras att utarbeta direktiv som så långt 
lagen tillåter förhindrar att Habo kommuns ekonomiska eller personella 
resurser tas i anspråk i någon typ av bistånd, insats eller annat, till 
återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller understött 
terrorism. Se bilaga 5.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom kommenterar motionen och säger att syftet är att skapa 
en dialog om hur vi kan förhindra att Habos skattemedel går till 
terrorverksamhet och bibehålla hög säkerhet för Haboborna.  
 
____ 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS19/325  

§ 142 Motion om aktionsplan för att rädda våra vilda bin 
  

Beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion i vilken han föreslår åtgärder 
för att främja insekters mångfald och utveckling. Se bilaga 6.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Thelin kommenterar motionen och säger att under hans vuxna liv 
så har 80 % av världens insekter försvunnit. Naturskyddsföreningen har 
gått ut med en kampanj om att privatpersoner ska odla rätt blommor i 
trädgården och sätta upp bihotell med mera, men man har också bett 
kommunerna om hjälp att anta aktionsplaner för att rädda de vilda bina.  
 
____ 
 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 
 

Omröstning avseende paragraf nummer  131 134   
BESLUTANDE  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
 
Gunnar Pettersson 

 
S 

 
 

 
X X  

 
 

 
 

 
 

 
 

Susanne Wahlström M X  X      
Hans Jarstig   KD X  X      
Olle Moln-Teike SD avstår X      
Ewa Wettebring S  X X      
Niklas Fungbrandt M X  X      
Hanna Englund C X  X      
Anders Almfors L X  X      
Nicklas Gustavsson   S  X X      
Marie Lindholm KD X  X      
Fredrik Wärnbring  Ingemar Severin M X  X      
Joakim Lindblom SD avstår X      
Jeanette Nyberg S  X X      
Maria Alfredsson KD X  X      
Ulf Bertills   C X  X      
Thomas Gustafsson S - - - -     
Anders Rickman L X  X      
Ingvar Briland   M X  X      
Johanna Siwertz  Anders Thelin V  X X      
Mari Larsson   SD avstår X      
Morgan Malmborg HD avstår  X     
Eva Damberg S  X X      
Ann-Charlotte Kaljo   M X  X      
Jon Harald Jonsson KD X  X      
Kent Bjärkhed S  X X      
Henrik Esbjörnsson M X  X      
Helena Persson C X  X      
Margareta Fick   MP  X X      
Conny Eriksson   SD - - - -     
Eva-Lis Svensson   S  X X      
Jan Lenhammar KD X  X      
Maria Alsén   L X  X      
Johanna Bergbom  M X  X      
Mats Lindén  Berit Torstensson S  X X      
Lisbeth Bärenholdt M X  X      
                                                   Summa:                                    19 10 32 1     
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
 
Svar på interpellation från Olle Moln-Teike Sverigedemokraterna 
 
Att låta Habobor flytta in på Kärrsgården är en större fråga. Kärrsgården och 
boendena där är anpassat efter att ge omsorg hela dygnet. Därför är det som jag ser 
det inte lämpligt att erbjuda boende utan biståndsbeslut. KD motionerade om att när 
Boken skulle stängas erbjuda ett ”särskilt boende light” men detta sågs inte som 
möjligt. Men Habo kommun kommer att ha ett starkt behov av andra boendeformer 
för gruppen äldre. 
 
Bokens lokaler används idag bland annat av IS/IT och överförmyndaren. Gläntans 
demensboende används till Funktionshinderomsorgen – daglig verksamhet. Viktigt 
att påpeka är att på Gläntan har inga förändringar i lokalen gjorda för att den ska 
kunna tas i bruk när behoven ökar. 
 
Inom KD vill vi att äldre över 85 ska ha möjlighet att komma in på anpassade 
boenden utan biståndsbeslut, men här ser behoven olika ut i våra kommuner. För 
vår del måste vi, eller annan aktör bygga sådana anpassade boenden i kommunen, 
vilka inte är särskilda boenden eftersom behoven kommer att öka. Mina 
Alliansvänner får tala för sig. 
 
Mellan 2018-01-01 – 2019-09-24 fick 37 personer beslut om särskilt boende enligt 
socialtjänstlagen. 4 personer fick under samma period avslag. 3 av dessa var boende 
i annan kommun. Den 4:e personen har senare fått bifall på sin ansökan. 
I Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 skriver vi om 
”Delaktighet och inflytande” skriver nämnden ”I Habo formas biståndet så att det 
finns utrymme för flexibla lösningar”. Nämnden har tagit ett första steg i detta 
genom att införa förenklade biståndsansökningar gällande exempelvis 
matdistribution, städ etc. där inget beslut krävs. Men givetvis ska vi arbeta för att 
ytterligare öka delaktigheten i de insatser som önskas. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Hans Jarstig 
Kommunalråd/ordf. socialnämnden 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 
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