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Plats och tid
Kommunfullmäktigesalen 18:30 – 19:15
Beslutande
Se bifogad närvarolista.
Övriga närvarande
Lennie Johansson, kommundirektör
Margareta Levin, sekreterare
Birgitta Wigert, kommunrevisor
Jerker Nord, kommunrevisor
Justeringsplats och tid samt utses att justera

Paragrafer 19-32

Kommundirektörens tjänsterum 2019-02-27
______________________________________
Margareta Levin, sekreterare
______________________________________
Pernilla Jovanovic, ordförande
______________________________________
Kicki Svensson, justerande
______________________________________
Jimmie Larsson, justerande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kommunfullmäktige
Datum då anslaget sätts upp
2019-02-28
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret Mullsjö
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Datum då anslaget ska tas ned
2019-03-22
Underskrift
Margareta Levin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Tjänstg. ersättare
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Susan Rudberg
Emma Josefsson
Christian Wall

Leontina Aurell
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Fredrik Lindman
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Dnr 2019/1015

§ 19

Godkännande av ärendelista

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna ärendelistan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1021

§ 20

Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors
Gammelskog för 2018

Ärendebeskrivning
Stiftelsen Ryfors Gammelskog har kommit in med sin verksamhetsberättelse för
tiden 1/1 – 31/12 2018.
Mats Klarén Stiftelsens ordförande är inbjuden till dagens sammanträde för att
informera om verksamheten.
Ordförande tackar för informationen.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019 § 29
Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Ryfors Gammelskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna verksamhetsberättelsen för Ryfors Gammelskog för 2018.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna verksamhetsberättelsen för Ryfors Gammelskog för 2018.
Beslutet skickas till
Stiftelsen Ryfors Gammelskog

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1184

§ 21

Förslag till ny renhållningsordning för Jönköping,
Habo och Mullsjö kommuner

Ärendebeskrivning
Ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
har tagits fram. Renhållningsordningen består av en avfallsplan samt föreskrifter för
avfallshantering. Syftet med avfallsplanen och föreskrifterna är att få ett tydligt
gemensamt styrdokument för avfallshanteringen i kommunerna. Enligt 41 § kapitel
15 miljöbalken (MB) ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som
ska antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en
avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av
regeringens bemyndigande enligt kapitel 15 MB. Avfallsplanen ska innehålla
uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska
avfallets mängd och farlighet. Naturvårdsverket har tagit fram föreskrifter, NFS
2017:2, om vad kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall
ska innehålla.
Förslag till renhållningsordning har skickats ut på internremiss under hösten 2017.
Under våren 2018 godkände respektive kommuns kommunstyrelse förslaget för
utställning samt remissförfarande. Utställningen har skett på fyra offentliga platser i
kommunerna och pågått under perioden 20 juni till 30 september 2018. 116
remissinstanser har fått möjlighet att yttra sig. Information om förslag till ny
renhållningsordning har funnits tillgänglig på bolagets webblats.
June Avfall & Miljö har fått in 25 skriftliga yttranden. Dessa har sammanställts och
kommenterats i avfallsplanen under bilaga 6 Samrådsredogörelse. Utdrag över
samrådsredogörelsen redovisas i bilaga 1 till tjänsteskrivelse. De ändringar som har
genomförts i renhållningsordningen sedan remissutgåvan redovisas i bilaga 2.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019 § 26
Förslag till renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
bestående av avfallsplan 2019-2022 inklusive bilagor samt föreskrifter för
avfallshantering med tillhörande bilaga.
Utdrag över samrådsredogörelsen.
Ändringar som har genomförts i renhållningsordningen sedan remissutgåvan.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-11

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 21 fortsättning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
bestående av Avfallsplan 2019-2022 inklusive bilagor, samt Föreskrifter för
avfallshantering inklusive bilaga.
Tidigare avfallsplaner och föreskrifter för avfallshantering ersätts när
renhållningsordningen har antagits i kommunfullmäktige.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Danielsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
bestående av Avfallsplan 2019-2022 inklusive bilagor, samt Föreskrifter för
avfallshantering inklusive bilaga.
Tidigare avfallsplaner och föreskrifter för avfallshantering ersätts när
renhållningsordningen har antagits i kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
June Avfall & Miljö AB
Jönköpings kommun
Habo kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Kommunfullmäktige

Dnr 2018/1309

§ 22

Budget och verksamhetsplan för Kommunal
utveckling 2019

Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna budget och
verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling, att omformulera Kommunal
utvecklings sista strategiska mål enligt följande; Vår verksamhet ska leda till en
ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet för kommunerna i länet, samt att
flytta detta strategiska mål så att det ligger överst i förteckningen över
verksamhetens strategiska mål, att utveckla verksamhetens budget- och
uppföljningsmodell under våren 2019 samt att rekommendera länets kommuner att
anta budget och verksamhetsplan 2019.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019 § 27
Budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Danielsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling.
Beslutet skickas till
Region Jönköpings län
Kommunal utveckling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1310

§ 23

Detaljplan för del av Sandhem 3:1 med flera antagande

Ärendebeskrivning
Ett detaljplaneförslag för del av Sandhem 3:1 med flera i Sandhem har tagits fram.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en planskild korsning i form av en gångbro
som kompletteras med trappor och hiss. Vidare syftar planen till att planlägga för
allmän platsmark där infrastruktur har byggts.
Biltrafiken över järnvägen kommer att stängas av. När biltrafiken över järnvägen
stängs behöver en ersättningsväg byggas för att kompensera den stängda vägen och
möjliggöra en god framkomlighet och trafikföring för fastigheterna norr om
järnvägen.
Planområdet omfattas av tre byggnadsplaner. Förslag till byggnadsplan för
Sandhems stationssamhälle, fastställd den 20 januari 1953, förslag till ändring och
utvidgning av byggnadsplanen för Sandhems tätort, fastställd den 24 november
1958 och förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för Sandhems
samhälle, fastställd den 23 maj 1985.
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 34
Protokoll från byggnadsnämnden den 6 februari 2019, § 15
Tjänsteskrivelse från planarkitekten den 30 januari 2019
Planbeskrivning
Plankarta
Granskningsutlåtande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta detaljplanen för del av Sandhem 3:1 med flera i Sandhem.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 23 fortsättning
Förslag till beslut under sammanträdet
Staffan Bäckelid (KD) och Henrik Jansson (M) föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt kommunstyrelsens förslag.
Leontina Aurell (SD) meddelar att de är positiva till förslaget men vill göra ett
medskick till tekniska nämnden om att utreda frågan om vägen ska vara en
samfällighetsväg eller kommunal väg.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplanen för del av Sandhem 3:1 med flera i Sandhem och
gör ett medskick till tekniska nämnden att de utreder frågan om vägen ska vara en
samfällighetsväg eller kommunal väg.
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadschefen
Plan- och byggchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2016/1232

§ 24

Redovisning av multisportarena i Mullsjö

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017 att investera 4 500 000 kr i
utemiljö kring Trollehöjdskolan i Mullsjö. Projektet innehöll tre etapper där etapp 1
var utemiljö kring Trollehöjdskolan, etapp 2 innehöll en multisportarena på
grusplanen nedanför Trollehöjdskolan och etapp 3 innehöll en mindre skatepark på
samma grusplan som etapp 2.
Startbidrag för utemiljö söktes hos Boverket. Bidrag från Boverket beviljades och
det är på 50 % av investeringen. Utbetalat belopp från Boverket är 3 250 000 kr.
Den 17 juli 2018 publicerade Mullsjö kommun en förfrågan om upphandling av
multisportarenaprojektet. Den 4 september 2018 när sista dagen för att lämna
anbud hade passerat så kunde det konstateras att inga företag hade lämnat anbud.
Efter diskussion bland berörda tjänstemän och politiker beslutades att försöka hitta
en entreprenör som kunde genomföra delar av projektet för att kunna utnyttja en
del av det utbetalade bidraget.
Etapp 1 av projektet beställdes den 20 november 2018 av Strands Markentreprenad
AB. Strands Markentreprenad AB var en av de firmorna som hade begärt ut
handlingar i samband med att upphandlingen var ute på räkning. Den beräknade
summan för etapp 1 är satt till 2 800 000 kr varav 1 400 000 kr kan utnyttjas av
bidraget från Boverket och resterande del är en investering som kommunen får ta.
Omfattningen på etapp 1 innehåller bland annat en ny yta för basket, en
hinderbana, kompisgungor, parkbänkar, justering av asfaltsyta mellan
Trollehöjdskolan och grusplanen samt ny belysning i området.
En sammanställning ska vara Boverket tillhanda innan den 28 februari 2019.
Gällande etapp 2 och etapp 3 är samhällsbyggnadsavdelningens åsikt att det inte
finns ekonomiskt utrymme för att gå vidare med dessa delar under 2019 och 2020.
Ett färdigt förslag för att kunna gå ut och handla upp dessa etapper i framtiden
finns redan framme. Förfrågningsunderlaget kan användas då kommunen anser att
projektet ska genomföras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24 fortsättning
Beslutsunderlag
Protokoll från kommunstyrelsen den 13 februari 2019, § 37
Protokoll från tekniska nämnden den 25 januari 2018, § 8
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen den 15 januari 2019
Markskiss utemiljö Trollehöjdskolan Mullsjö den 13 november 2018
Kommunfullmäktiges beslut, multisportarena den 26 september 2017, § 103 (dnr
KS 2016/1232)
Ansökan Boverket, dnr 1750/2017–2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslår kommunfullmäktige besluta
att avvakta med etapp 2 och etapp 3 av Trollehöjdskolans utemiljö till dess att det
ekonomiska läget tillåter investeringen.
Förslag till beslut under sammanträdet
Linda Danielsson (S) föreslår kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avvakta med etapp 2 och etapp 3 av Trollehöjdskolans utemiljö till dess att det
ekonomiska läget tillåter investeringen.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadschefen
Chefen för tekniska enheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/1289

§ 25

Medborgarförslag - Bygga
rullskridsko/skatingbana inomhus

Ärendebeskrivning
Ronja Klintberg har kommit in med ett medborgarförslag att bygga en
rullskridsko/skatingbana inomhus. Ronja, tillsammans med sin vän, presenterade
förslaget för kommunfullmäktige.
Hennes förslag är att det ska vara en byggnad, gärna i centrum, med café, uthyrning
av rullskridskor och en stor kvadratisk rullskridskobana.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2018 att skicka medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 december 2018, § 245, att skicka
medborgarförslaget till kommunstyrelsens allmänna utskott för beredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-12-19 § 283 att uppdra åt
kommundirektören att formulera ett förslag till svar.
Kommunen ser positivt på medborgarförslaget som skulle bredda utbudet på
fritids- och motionssidan. Det är dock svårt att bedöma hur stort intresset är både
nu och över tid för dessa verksamheter. Vidare har kommunen policyn att kulturoch fritidsverksamhet bäst bedrivs på ideel basis i en förening. Detta garanterar på
ett helt annat sätt engagemang, intresse och aktsamhet av såväl anläggningar som
insatta resurser. Kommunen har också uppfattningen att kommunen bör kraftsamla
sina insatser inom grunduppdraget vård, skola, omsorg och andra krafter med rätt
kompetens ägna sig åt specialverksamhet.
Kommunen är positiv till medborgarförslaget och avsikten men anser att det bör
drivas av föreningslivet naturligtvis med tillgång till kommunens bidragssystem.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommundirektören den 15 januari 2019
Protokoll från allmänna utskottet den 19 december 2018, § 283
Protokoll från kommunstyrelsen den 5 december 2018, § 245
Protokoll från kommunfullmäktige den 30 oktober 2018, § 112
Medborgarförslag att bygga rullskridskobana/skatingbana inomhus

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25 fortsättning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget är besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige bedömer att kommunen är positiv till medborgarförslaget och
avsikten, men anser att det bör drivas av föreningslivet naturligtvis med tillgång till
kommunens bidragssystem och
beslutar att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Beslutet skickas till
Ronja Klintberg
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1022

§ 26

Motion - Inför barnomsorgspeng

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har genom Angelica Lundberg kommit in med en motion om
att införa barnomsorgspeng.
Enligt FN's barnkonvention ska "barnets bästa komma i främsta rummet vid alla
åtgärder som rör barn" och "föräldern ska ha huvudansvaret för barnets uppfostran
och utveckling". Ett flertal studier har visat att det inte är förenligt med alla barns
bästa att börja i förskola vid 1 - 1,5-års ålder. Barn är olika och därför måste det
finnas alternativ. Föräldrarna känner bäst vad just deras barn behöver och måste
därför få makt över hur det offentliga stödet ska användas.
2008 gav den dåvarande Regeringen en möjlighet for kommunerna att införa ett
skattefritt vårdnadsbidrag med syftet att skapa ökad valfrihet för föräldrar som
önskade mer tid med sina små barn. Bidraget var på högst 3000 kr per månad. När
regeringen Löfven tillträdde hösten 2014 togs den här omtyckta valmöjligheten
bort. Det är Sverigedemokraternas mening att en ny modell för stödet ska införas i
vår kommun så att det ska finnas möjlighet för föräldrar, som vill vara hemma med
sina små barn, att istället få barnomsorgspeng för omsorg om egna barn i hemmet.
För att alla, oavsett ekonomisk situation, ska ha möjligheten att vara hemma med
sina små barn krävs dock att beloppet är högre än tidigare. Barnomsorgspengen
föreslås gälla barn 1-3 år och uppgå till minst 6 000 kronor per barn och månad.
Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna på;
att barnomsorgspeng införs i kommunen i enlighet med motionens intentioner.
Beslutsunderlag
Motion – Inför barnomsorgspeng
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen – Inför barnomsorgspeng till barn- och
utbildningsnämnden för vidare beredning.
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1031

§ 27

Motion - Införa digital ansökan om ekonomiskt
bistånd

Ärendebeskrivning
Digitaliseringen är den viktigaste hävstången för en smartare välfärd, men tyvärr så
har arbetet ännu inte tagit fart i vår kommun.
För att öka tempot i digitaliseringen vill vi här lyfta fram ett konkret exempel där
digital teknik kan effektivisera kommunens arbete och öka servicen till medborgare
och därför föreslås att ekonomiskt bistånd automatiseras.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna:
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa hur kommunen kan införa digital
ansökan om ekonomiskt bistånd.
Beslutsunderlag
Motion – Införa digital ansökan om ekonomiskt bistånd
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att redovisa hur kommunen kan införa digital
ansökan om ekonomiskt bistånd.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/1047

§ 28

Motion - Karriärtjänster för undersköterskor

Ärendebeskrivning
En av våra viktigaste framtidsutmaningar i Mullsjö är att göra det attraktivt för unga
människor att utbilda sig till att jobba inom välfärdsyrkena. Vi står inför ett stort
rekryteringsbehov då många av våra medarbetare kommer att gå i pension samtidigt
som vi blir fler som ska ta del av välfärden.
Alliansregeringen genomförde en lyckad satsning på karriärtjänster inom skolan.
Det skickar en viktig signal till nuvarande och framtida medarbetare inom skolan att
hårt arbete och erfarenhet ska premieras.
Det är även en viktig satsning för jämställdheten, då välfärdsyrkena är
kvinnodominerande.
Responsen har varit mycket god och det är nu hög tid att ta ytterligare ett steg för
att lyfta duktiga medarbetare i välfärden och öka jämställdheten. En modell för
karriärtjänster för undersköterskor bör införas inom äldreomsorgen, där finns det
duktiga medarbetare som jobbar hårt och dessutom har dålig löneutveckling.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Moderaterna:
att Mullsjö kommun utreder förutsättningarna att införa karriärtjänster för
undersköterskor i kommunen och
att det görs avsättningar i lönepotten för att finansiera införandet.
Beslutsunderlag
Motion – Karriärtjänster för undersköterskor
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen om karriärtjänster för undersköterskor till
kommunstyrelsen för vidare beredning.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/1048

§ 29

Motion - Lokal för äldre

Ärendebeskrivning
Mullsjö kommun liksom många andra kommuner har och kommer att få ganska
många i äldre åldrar.
Aktivering av olika former är bra för individen, hälsan och därmed hela samhället.
Idag finns ingen naturlig lokal för dessa behov.
Moderaterna föreslår därför
att en lokal för aktiviteter tillgodoses för att kunna träffas, spela och umgås.
Beslutsunderlag
Motion – Lokal för äldre
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna motionen om lokal för äldre till tekniska nämnden för vidare
beredning.
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/1054

§ 30

Månadsuppföljning ekonomi 2019

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 oktober 2018 § 115 att ge i uppdrag till
ekonomiavdelningen att ta fram förslag på hur man kan göra återrapportering direkt
till kommunfullmäktige.
Med anledning av att bokslutsarbete pågår finns ingen möjlighet att ta fram en
återrapportering för januari månad.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga informationen från ekonomiavdelningen, om avsaknaden av
återrapportering, till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/1000

§ 31 Valärende 2019
Ärendebeskrivning
Jimmy Jakobsson (S) har kommit in med avsägelse från sina uppdrag som ersättare i
socialnämnden och kommunfullmäktige.
Fredrik Samuelsson (M) har kommit in med avsägelse från sitt uppdrag som
nämndeman vid Jönköpings Tingsrätt.
Beslutsunderlag
Avsägelse från Fredrik Samuelsson
Avsägelse från Jimmy Jakobsson
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna avsägelse från Jimmy Jakobsson (S) gällande sina uppdrag som
ersättare i socialnämnden och kommunfullmäktige, samt
att godkänna avsägelse från Fredrik Samuelsson (M) gällande sitt uppdrag som
nämndeman vid Jönköpings Tingsrätt.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Jönköpings Tingsrätt
Jimmy Jakobsson
Fredrik Samuelsson
Socialnämnden
Personalavdelningen
Administrativa avdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDEPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2019-02-26
Kommunfullmäktige

Dnr 2019/1017

§ 32

Delgivningar till kommunfullmäktige 2019

Ärendebeskrivning
Följande handlingar delges kommunfullmäktige:
a) Preliminärt bokslut för Mullsjö kommun 2018
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås lägga delgivningen till handlingarna.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga delgivningen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

