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Plats och tid
Kommunfullmäktigesalen 18:30 – 21:40
Beslutande
Se bifogad närvarolista.
Staffan Bäckelid (KD) Jävig i § 62
Christer Rube (S) Jävig i § 62
Övriga närvarande
Lennie Johansson, kommunchef
Margareta Levin, sekreterare
Birgitta Wigert, kommunrevisor

Justeringsplats och tid samt utses att justera
Kommunchefens tjänsterum
Paragrafer – 52-66
______________________________________
Margareta Levin, sekreterare
______________________________________
Pernilla Jovanovic, ordförande
______________________________________
Gun Nilsson, justerande
______________________________________
Liza Oswald, justerande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
2

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-22Kommunfullmäktige

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunfullmäktige
Datum då anslaget sätts upp
2018-05-30
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Mullsjö
Sammanträdesdatum
2018-05-22
Datum då anslaget ska tas ned
2018-06-21
Underskrift
Margareta Levin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Uppropslista
Ledamot

Närvarande
JA(J)/NEJ(N) Tjänstgörande
ersättare
Anmärkning

Linda Danielsson (S)

J

Christer Rube (S)

J

Katarina Karlsson (S)

J

Mats Tingshagen (S)

J

Liza Oswald Svensson (S)

J

Kent Oskarsson (S)

J

Harrieth Cajfeldt Carlsson (S)

J

Douglas Öberg

Tomas Elf (S)

J

Catinka Eriksson

Mikael Johansson (V)

J

Kristoffer Blomstrand (V)

J

Bertil Engström (MP)

J

Calle Nyholm (MP)

J

Maria Danfors (MP)

J

Eva Götbrink (MP)

J

Stefan Lindkvist (MF)

J

Leif Andersson (MF)

J

Johnny Nilsen (MF)

J

Joachim Stenberg (MF)

J

Åse Steinert (MF)

J

Albert Müller (SD)

J

Angelica Lundberg (SD)

J

Henrik Jansson (M)

J

Eva Nilsson (M)

J

Janerik Funck

Jimmie Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Närvarande
JA(J)/NEJ(N) Tjänstgörande
ersättare
Anmärkning

Jan-Olof Larsson (M)

J

Fredrik Samuelsson (M)

J

Ingemar Eriksson (M)

J

Annika Carlsson (M)

J

Gun Nilsson (C)

J

Åsa Blomell (L)

J

Staffan Bäckelid (KD)

J

Niklas Hedström (KD)

J

Sven Larqvist (KD)

fr.o.m. § 53

Stanley Abrahamsson
N

Lars Eriksson (KD)

J

Berit Abrahamsson (KD)

J

Pernilla Jovanovic (S)

J

Antal närvarande

34

t.o.m. § 53

Antal frånvarande 1

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1074

§ 52 Godkännande av ärendelista
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att Ärende nr 9 Låneram 2018 och ärende nr 19 Valärende utgår och
att för övrigt godkänna ärendelistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1176

§ 53 Styrande majoritetens återskapande av stabilitet i
ekonomin
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april § 40 beslutades att
kommunstyrelsens ordförande till maj månads kommunfullmäktigesammanträde
ska redovisa en åtgärdsplan för hur en ”styrande majoritet” har tänkt sig återskapa
stabilitet i ekonomin.
Kommunstyrelsens ordförande presenterar en åtgärdsplan för återskapande av
stabilitet i ekonomin.
Lång diskussion förs.
Ajournering begärs i 15 minuter.
Diskussioner fortsätter.
Ajournering begärs i 2 minuter.
Mullsjö Framtid vill ha fört till protokollet att den styrande minoritetens redovisning
på kommunfullmäktiges antagna beslut att inkomma med redovisning,
plan/åtgärder över hur kommunens dåliga ekonomi ska åtgärdas, har Linda
Danielsson (S) med flera inte svarat upp mot vad kommunfullmäktige begärt.
Ingemar Eriksson (M) önskar att kommunstyrelsens ordförande återkommer med
en redovisning av åtgärdsplan vid nästa möte i kommunfullmäktige och att
kommunstyrelsen inte bara ger åtgärder i text utan även kronor ska vara med från
samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande från 15 maj 2018
Redovisning av åtgärder som gjorts och bör göras
Svar till kommunfullmäktige angående redovisning av åtgärder gällande
återskapande av stabilitet i ekonomin
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen till handlingarna med de ovan bifogade anteckningarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53 fortsättning
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1012

§ 54 Remiss reviderat miljöprogram för Habo och Mullsjö
kommuner
Ärendebeskrivning
Det nuvarande miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner gäller för åren
2014 – 2017. Under 2017 beslutade styrgruppen för miljöprogrammet att förlänga
programmet till och med år 2019. För att aktualisera programmets innehåll och
åtgärder inför förlängningen uppdaterades miljöprogrammet under hösten 2017.
Det som har uppdaterats är främst praktiska frågor kring till exempel eventuella
bidrag och formalia. Även vissa åtgärder har uppdaterats och ett fåtal har fått en ny
innebörd. De största förändringarna som gjorts och som berör åtgärderna i
handlingsplanen har gjorts för att effektivisera arbetet och för att vi ska kunna nå de
mål och delmål som är formulerade i programmet.
Ett förslag till revidering av Miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner har
varit utsänt för remiss under tiden 12 januari 2018 till och med den 28 februari
2018. Miljöprogrammet har reviderats efter inkomna synpunkter. I bifogad
remissredogörelse redovisas de synpunkter som framkommit under remissen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 92
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 78
Reviderat miljöprogram och remissredogörelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna revideringen av Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner,
att arbetet med ett nytt miljöprogram ska starta så snart som möjligt.
Förslag till beslut under sammanträdet
Staffan Bäckelid (KD) med instämmande från Joachim Stenberg (MF), föreslår
kommunfullmäktige besluta om ett tilläggsyrkande. På sidan 10 under rubriken
”Befolkningen” stryks de två första meningarna och istället skriver: Mullsjö kommun
har för närvarande (2018) cirka 7300 invånare. Befolkningen har varit ökande de senaste fem
åren och trenden är fortsatt ökning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning
Jan-Olof Larsson (M) med instämmande från Joachim Stenberg (MF) och Henrik
Jansson (M) föreslår att kommunfullmäktige stryker under Övergripande mål 8,
Delmål 17 stryka punkt 48 Ökad information och dialog kring skog med höga naturvärden och
sociala värden,
Calle Nyholm (MP) föreslår att Ett övergripande mål 8, punkt 48 Ökad information
och dialog kring skog med höga naturvärden och sociala värden ska vara kvar i
miljöprogrammet.
Linda Danielsson (S) med instämmande från Eva Götbrink (MP) föreslår
kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag med Staffan Bäckelids
tilläggsyrkande.
Liza Oswald (S) föreslår kommunfullmäktige besluta om en redaktionell ändring att
i förordet ändras namnen på kommunstyrelsens ordförande i de båda kommunerna till de idag
aktuella namnen Gunnar Pettersson och Linda Danielsson och förövrigt ställa sig bakom
Jan-Olof Larssons förslag.
Bertil Engström (MP) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag med Staffan Bäckelids tilläggsyrkande och Liza Oswalds redaktionella
ändringsförslag.
Ordförande finner att det finns tre tilläggsyrkanden till kommunstyrelsens förslag
och ställer frågan om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens
förslag att godkänna revideringen av miljöprogrammet. Svaret är ja.
Omröstning 1
Kan kommunfullmäktige besluta om tilläggsyrkande enligt Jan-Olof Larssons
förslag att under Övergripande mål 8, Delmål 17 stryka punkt 48 Ökad information och
dialog kring skog med höga naturvärden och sociala värden,
Svaret är ja.
Omröstnings begärs.
Den som röstar enligt Jan-Olof Larsson förslag röstar ja och den som röstar enligt
kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Ordförande finner att Jan-Olof Larssons förslag vinner med 16 ja-röster mot
kommunstyrelsens förslag med 10 nej-röster och 7 som avstod att rösta. Se separat
omröstnings lista.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54 fortsättning
Omröstning 2
Kan kommunfullmäktige besluta om tilläggsyrkande enligt Staffan Bäckelids förslag
att på sidan 10 under rubriken ”Befolkningen” stryks de två första meningarna och
istället skriver: Mullsjö kommun har för närvarande (2018) cirka 7300 invånare.
Befolkningen har varit ökande de senaste fem åren och trenden är fortsatt ökning. Svaret är ja.
Omröstning 3
Kan kommunfullmäktige besluta om tilläggsyrkande enligt Liza Oswalds förslag om
en redaktionell ändring att i förordet ändras namnen på kommunstyrelsens ordförande i de
båda kommunerna till de idag aktuella namnen Gunnar Pettersson och Linda Danielsson.
Svaret är ja.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna revideringen av Miljöprogram för Habo och Mullsjö kommuner, med
följande tilläggsyrkanden:
-

under Övergripande mål 8, Delmål 17 stryka punkt 48 Ökad information och
dialog kring skog med höga naturvärden och sociala värden,

-

på sidan 10 under rubriken ”Befolkningen” stryks de två första meningarna
och istället skriver: Mullsjö kommun har för närvarande (2018) cirka 7300
invånare. Befolkningen har varit ökande de senaste fem åren och trenden är fortsatt
ökning

-

i förordet ändras namnen på kommunstyrelsens ordförande i de båda kommunerna till
de idag aktuella namnen Gunnar Pettersson och Linda Danielsson.

att arbetet med ett nytt miljöprogram ska starta så snart som möjligt.
Beslutet skickas till
Miljöstrategen
Habo kommunstyrelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Omröstningslista
Jan-Olofs förslag / KS förslag
att stryka pkt 48
Ledamot

Tjänstgörande
ersättare

Ja/Nej/Avstår
J/N/A

Linda Danielsson (S)

A

Henrik Jansson (M)
Niklas Hedström (KD)

J
Stanley Abrahamsson

Stefan Lindkvist (MF)

J
J

Christer Rube (S)

N

Bertil Engström (MP)

N

Eva Nilsson (M)

Jimmie Larsson

Lars Eriksson (KD)

J
J

Katarina Karlsson (S)

N

Albert Müller (SD)

A

Leif Andersson (MF)

J

Calle Nyholm (MP)

N

Mikael Johansson (V)

N

Mats Tingshagen (S)

N

Jan-Olof Larsson (M)
Berit Abrahamsson (KD)

J
--

Liza Oswald (S)

J

Åsa Blomell (L)

A

Johnny Nilsen (MF)

J

Fredrik Samuelsson (M)

J

Angelica Lundberg (SD)

A

Maria Danfors (MP)

N

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamot

Tjänstgörande
ersättare

Ja/Nej/Avstår
J/N/A

Kent Oskarsson (S)

A

Staffan Bäckelid (KD)
Harrieth Cajfeldt Carlsson (S)

J
Douglas Öberg

A

Joachim Stenberg (MF)

J

Ingemar Eriksson (M)

J

Gun Nilsson (C)

J

Sven Larqvist (KD)
Kristoffer Blomstrand (V)
Tomas Elf (S)

N
Catinka Eriksson

A

Eva Götbrink (MP)

N

Annika Carlsson (M)
Åse Steinert (MF)

J
Janerik Funck

Pernilla Jovanovic (S)

J
N
16 10 7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1096

§ 55 Omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen
Ärendebeskrivning
För att individ- och familjeomsorgen ska kunna få en möjlighet att genomföra
Mullsjömodellen och på så vis kunna få en budget i balans behöver verksamheten få
ett omställningsbidrag som täcker upp underskottet.
Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 april 2018. Då
återremitterades ärendet till allmänna utskottet för utredning om hur finansieringen
ska ske.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 98
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 80
Protokoll från kommunstyrelsen den 4 april 2018, § 70
Protokoll från allmänna utskottet den 22 mars 2018, § 46
Tjänsteskrivelse från ekonomichefen den 15 mars 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja individ- och familjeomsorgen ett omställningsbidrag för genomförande av
”Mullsjömodellen” på 5 000 tkr för 2018 och att detta finansieras via kommunens
rörelsekapital. Beslutet innebär att prognostiserat resultat sänks med 5 000 tkr.
att omställningsbidrag för 2019 och 2020 tas upp i samband med budgetarbetet.
Förslag till beslut under sammanträdet
Calle Nyholm (MP) förslår kommunfullmäktige besluta att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Omröstning
Ordförande finner att det finns två förslag, och frågar om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att Calle Nyholms förslag vinner.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55 fortsättning
att återremittera ärendet om omställningsstöd, individ- och familjeomsorgen till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1160

§ 56 Tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen
Ärendebeskrivning
Med anledning av försäkringskassans förändrade bedömningar av LSSlagstiftningen har kommunens kostnader för assistansersättningar ökat.
För 2018 beräknas den ökade kostnaden bli 2 500 tkr.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 99
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 103
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen med 2 500 tkr för 2018 och
att detta finansieras via kommunens rörelsekapital. Beslutet innebär att
prognostiserat resultat sänks med 2 500 tkr.
Förslag till beslut under sammanträdet
Calle Nyholm (MP) förslår kommunfullmäktige besluta att ärendet återremitteras till
kommunstyrelsen.
Omröstning
Ordförande finner att det finns två förslag. Dels kommunstyrelsens förslag och dels
Calle Nyholms förslag. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag.
Ordförande finner att Calle Nyholms förslag att återremittera ärendet vinner.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet om tilläggsanslag till funktionshinderomsorgen till
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1265

§ 57 Medborgarförslag - Trafiksäkerhet med
övergångsställen och trottoarer
Ärendebeskrivning
Frida Abrahamsson har den 16 oktober 2017 genom ett medborgarförslag
inkommit med ett önskemål om att gatorna i Mullsjö ska ses över vad gäller
trottoarer och övergångsställen.
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 7 februari 2017 att översända
ärendet till chefen tekniska enheten att utreda ärendet.
Trafiksäkerheten på det kommunala vägnätet har alltid högsta prioritet och är
ständigt föremål för analys och utredning. I planen för kommande investeringar
ligger trafiksäkerhetsåtgärder högt och i första hand fokuseras nu på skolområdet
mellan Tidaholms- och Gunnarsbovägen, inom ramen för projektet ”Säkra
skolvägar” i samarbete med NTF.
I samband med fortsatt projektering och byggnation av nya bostadsområden på
Torestorp och Ruder, så kommer trafiksäkerhetsåtgärder även att vidtas i de delar
som förslagsställaren berör.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 103
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 87
Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, § 47
Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 26 mars 2018
Protokoll från tekniska utskottet den 7 februari 2018, § 21
Protokoll från kommunstyrelsen den 11 januari 2018, § 19
Protokoll från kommunfullmäktige den 28 november 2017, § 136
Medborgarförslag från Frida Abrahamsson den 16 oktober 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen, och därmed anse
medborgarförslaget som besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57 fortsättning
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen och därmed anse att
medborgarförslag om ”Trafiksäkerhet med övergångställen och trottoarer” som
besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Teknisk chef
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

18

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2018-05-22
Kommunfullmäktige

Dnr 2017/1266

§ 58 Medborgarförslag - Anläggande av större lekplats
(temalekpark)
Ärendebeskrivning
Frida Abrahamsson har kommit in med ett medborgarförslag där hon önskar att
kommunen anlägger en större lekplats, gärna en temalekplats.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2017 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
beslutade den 11 januari 2018 att överlämna medborgarförslaget till tekniska
utskottet för beredning. Tekniska utskottet beslutade den 7 februari 2018 att ge
chefen för tekniska enheten i uppdrag att utreda ärendet.
Lekplatsutrustning till stora lekplatser är förutom att det är dyra investeringar, också
ökar kommunens drift- och underhållskostnader. För tillfället finns inte de pengar
som krävs för att förverkliga medborgarförslaget, men idén om en större
temalekplats påbörjas ändå i närtid då nästa utbyggnadsetapp av Torestorp/Ruder
inleds.
Chefen för tekniska enheten tar med förslaget i enhetens kommande planeringsoch utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 104
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 88
Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, § 48
Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten den 26 mars 2018
Protokoll från tekniska utskottet den 7 februari 2018, § 22
Protokoll från kommunstyrelsen den 11 januari 2018, § 20
Protokoll från kommunfullmäktige den 28 november 2017, § 135
Medborgarförslag den 16 oktober 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen och därmed anse
medborgarförslaget som besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58 fortsättning
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen och därmed anse
medborgarförslaget ”Anläggande av större lekplats (temalekpark)” som besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Teknisk chef
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2017/1303

§ 59 Medborgarförslag - anläggande av linbana och
utegym på befintlig lekplats i Sandhem
Ärendebeskrivning
Mats Jellback har inkommit med ett medborgarförslag där han önskar att
kommunen anlägger en linbana och utegym på befintlig lekplats i Sandhem.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 januari 2017 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen
beslutade den 7 februari 2018 att överlämna medborgarförslaget till tekniska
utskottet för beredning.
Lekplatsutrustning till stora lekplatser är förutom att det är dyra investeringar, ökar
också kommunens drift- och underhållskostnader. För tillfället finns inte pengar att
utföra det som krävs för att förverkliga medborgarförslaget.
Samhällsbyggnadsavdelningen/tekniska enheten ser dock positivt på idéer som gör
Mullsjö och Sandhem till attraktiva orter att bo i, arbeta i och att besöka.
Chefen för tekniska enheten tar med intentionerna i förslaget i enhetens fortsatta
planerings-/utvecklingsarbete för de kommunala lekplatserna.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 105
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 89
Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, § 49
Tjänsteskrivelse från chefen för tekniska enheten 26 mars 2018
Protokoll från tekniska utskottet den 8 mars 2018, § 37
Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 42
Protokoll från kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 2
Protokoll från kommunfullmäktige den 18 december 2017, § 158
Medborgarförslag den 23 november 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen och därmed anse
medborgarförslaget som besvarat.

§ 59 fortsättning
Förslag till beslut under sammanträdet

21

Angelica Lundberg (SD) förslår kommunfullmäktige besluta att skicka
medborgarförslaget på återremiss för att få fram en beräknad kostnad som
kommunfullmäktige kan ta ställning till.
Omröstning
Ordförande ställer frågan om ärendet ska återremitteras och finner att man beslutar
så.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet om medborgarförslag att anlägga en linbana och utegym på
befintlig lekplats i Sandhem till kommunstyrelsen för att få fram en beräknad
kostnad som kommunfullmäktige kan ta ställning till.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2017/1333

§ 60 Medborgarförslag angående solcellspaneler för att
spara pengar
Ärendebeskrivning
Jan-Åke Thim har inkommit med ett medborgarförslag om att bygga upp
solcellspaneler över parkeringsplatser runt om i kommunen och att även sätta upp
detsamma på skolor och andra kommunägda fastigheter. Detta för att spara pengar
åt kommunen på längre sikt, för att göra kommunen självförsörjande på el så att
pengarna kan läggas på annat.
Mullsjö kommun har redan två solcellsanläggningar i drift, en på Gunnarsboskolan
och en på Skogsgläntans förskola, varför medborgarförslaget i sig inte är något nytt.
Nästa steg i miljö- och energiarbetet blir att se över möjligheter att lagra den energi
som produceras, eftersom en stor del av produktionen sker under den tid på året då
förbrukningen på åtminstone skolor och förskolor är som lägst. Branschpraxis är att
investeringar i solcellsanläggningar enbart skall göras i det fall att läget är gynnsamt
för solelproduktion, då investeringen bör räknas hem ur såväl energi- som klimatoch miljöperspektiv. Alla fastigheter och takytor är därför inte lämpliga.
Avskrivningstiden för en solelanläggning ligger idag på cirka 10 - 12 år, beroende
vilken produktion man kan räkna med i förhållande till det energibehov fastigheten
och verksamheten har. Den ekonomiska besparingen från en solcellsanläggning
ligger av den anledningen många år framåt i tiden, till dess är det enbart en kostnad
för kommunen. Den tekniska livslängden för paneler ligger idag på cirka 25 år,
vilket innebär att anläggningens avkastning är svårbedömd då det är närmast
omöjligt att avgöra hur elpriset ser ut så långt fram som 12 - 25 år framåt i tiden.
För det innevarande året finns heller inga pengar avsatta för investering i solceller.
Tekniska enheten tar med förslaget i kommande planerings- och utvecklingsarbete
för de kommunala fastigheterna.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 106
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 91
Protokoll från tekniska utskottet den 5 april 2018, § 51
Tjänsteskrivelse från teknisk chef den 26 mars 2018
Protokoll från tekniska utskottet den 8 mars 2018, § 36
Protokoll från kommunstyrelsen den 7 februari 2018, § 43

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60 fortsättning
Protokoll från kommunfullmäktige den 23 januari 2018, § 3
Medborgarförslag angående solcellspaneler den 14 december 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen och därmed anse
medborgarförslaget som besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta chefen för tekniska enhetens skrivelse som sin egen och därmed anse
medborgarförslaget angående solcellspaneler för att spara pengar som besvarat.
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Tekniska utskottet
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1152

§ 61 Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2017 samt
hemställan om ansvarsfrihet, avseende
Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
Ärendebeskrivning
I enlighet med § 6 i förbundsordningen och kapitel 9 § 20 i kommunallagen har
Mullsjö kommun fått revisorernas berättelse för år 2017 avseende
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 109
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 101
Årsredovisning, revisionsberättelse för år 2017 samt hemställan om ansvarsfrihet
avseende Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende 2017,
att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
ansvarsfrihet för år 2017.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisningen för Mediacenter Jönköpings län avseende 2017,
att bevilja direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
ansvarsfrihet för år 2017.
Beslutet skickas till
Mediacenter i Jönköpings län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1125

§ 62 Årsredovisning med bokslut 2017 och
revisionsberättelse
Ärendebeskrivning
Årsredovisning med bokslut 2017 och revisionsberättelse för
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden har kommit till kommunen för
prövning av ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 110
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 83
Årsredovisning med bokslut 2017 och revisionsberättelse från
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna årsredovisning 2017 och
att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år 2017.
Förslag till beslut under sammanträdet
Henrik Jansson (M) föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning 2017 och
att bevilja ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden för år 2017.
Jäv
Staffan Bäckelid (KD) och Christer Rube (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1144

§ 63 Förslag till verksamhetsplan och budget 2019 - 2021
för Smålands Turism AB
Ärendebeskrivning
Förslag till Verksamhetsplan och budget för Smålands Turism 2019 – 2021. På
förslag av Region Jönköpings län har ägartillskotten index-uppräknats.
Årsstämman, som fastställer förslag till verksamhetsplan och budget, hålls den 1
juni 2018.
Vid dagens sammanträde meddelar Henrik Jansson (M) att han fått besked om att
ägartillskotten inte ska index-uppräknas.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 9 maj 2018, § 111
Protokoll från allmänna utskottet den 26 april 2018, § 84
Skrivelse den 29 mars 2018 med förslag till verksamhetsplan och budget 2019-2021.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2019-2021 för Smålands
Turism AB där ägartillskotten inte index-uppräknas.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till verksamhetsplan och budget 2019-2021 för Smålands
Turism AB där ägartillskotten inte index-uppräknas.
Beslutet skickas till
Smålands Turism AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1153

§ 64 Medborgarförslag - Gör ordentliga inventeringar av
natur och kultur innan all exploatering
Ärendebeskrivning
Brita Broberg har kommit in med ett medborgarförslag där hon vill att man gör
ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all exploatering. När dessa
underlag saknas missar man möjligheten att nyttja de värden som finns. Dessutom
finns risk för att man bryter mot gällande lagstiftning, vilken kan försena
exploateringsprocessen. Med bra inventeringsunderlag bygger vi ett bättre
Friluftsrike där natur och kultur tillvaratas.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag – Gör ordentliga inventeringar av natur och kultur innan all
exploatering
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att överlämna medborgarförslaget - Gör ordentliga inventeringar av natur och
kultur innan all exploatering till kommunstyrelsen för beredning.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget - Gör ordentliga inventeringar av natur och
kultur innan all exploatering till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1168

§ 65 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
utbyggnad av ett trafikmot vid Bäckebol
Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har genom Staffan Bäckelid kommit in med en interpellation till
kommunstyrelsens ordförande. De undrar hur fortsättningen är tänkt vad beträffar
anslutningsväg från Torestorp och Ruder till det nya motet i Bäckebol.
Diskussioner har pågått länge. Ett möte är bokat med Reino Eriksson på WSP den
13 juni. Kommunstyrelsens ordförande har bett om att få ge ett svar vid nästa
kommunfullmäktige då mötet har ägt rum. Detta har godkänts av Staffan Bäckelid.
Han vill poängtera att kommunledningen driver frågan hårt och han ser fram emot
ett svar på ärendet.
Beslutsunderlag
Interpellation från Staffan Bäckelid
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att kommunstyrelsens ordförande lämnar sitt svar på interpellationen
om utbyggnad av ett trafikmot vi Bäckebol.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens ordförande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1073

§ 66 Delgivningar i kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning
Följande delgivningar/information/rapporter delges kommunfullmäktige
-

Ekonomisk månadsuppföljning per 31 mars 2018.

Beslutsunderlag
Prognos samtliga verksamheter
Månadsrapport barn- och utbildningsnämnden
Månadsrapport socialnämnden
Månadsrapport byggnadsnämnden
Månadsrapport kultur- och fritidsutskottet
Månadsrapport allmänna utskottet
Månadsrapport tekniska utskottet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen om den ekonomiska månadsuppföljningen per 31 mars
2018 till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen om den ekonomiska månadsuppföljningen per 31 mars
2018 till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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