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Presentation av kommunikatör
Sofia Jarl, kommunikatör, presenterar sig. Tjänsten som kommunikatör är
nyinrättad och Sofia berättar att hon ska arbeta både med den interna och
med den externa informationen. Hon kommer också att fungera som strateg
och stötta förvaltningscheferna i kommunikationsfrågor. Sofia kommer
närmast från Jönköpings kommun där hon har arbetat mot
stadsbyggnadsförvaltningen.
---
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Dnr KS17/39

§ 18

Information om bokslutsresultat 2016
Ekonomichef Johan Bokinge går igenom bokslutsresultatet för 2016. Årets
resultat blir 22 miljoner kronor vilket är det bästa resultatet i Habo
kommuns historia, och 11,8 miljoner mer än budgeterat.
I resultatet ingår jämförelsestörande poster med 18,3 miljoner kronor.
Avsättningar har gjorts med 7,3 miljoner kronor till sluttäckning av deponi.
De bokförda värdena på Hagabodaskolan och Västersol har skrivits ned
med 8 respektive 3 miljoner kronor.
Ekonomichefen påpekar dock att trots det goda resultatet klarar inte
kommunen att finansiera sina investeringar fullt ut, utan 25 % av
investeringskostnaderna måste lånas upp. Dock är också
investeringskostnaderna, precis som resultatet, högre än någonsin.
Budgetföljsamheten är god i kommunen och det goda resultatet beror bland
annat på att nämnderna gör ett plusresultat på sammanlagt 13 miljoner
kronor, reavinster vid försäljning av tomter ger 3,6 miljonoer kronor.
tillfälligt statligt stöd för flyktingmottagningen, 1,6 miljoner kronor, och
finansnettot 2,4 miljoner kronor.
---
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§ 19

Begäran om utökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s förpliktelser
upp till ett högsta lånebelopp om 244 450 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Habo Bostäder AB har inkommit med en begäran om utökad kommunal
borgensram med 10 miljoner kronor. Anledningen är behov av ytterligare
upplåning i samband med ombyggnad av kvarteret Liljekonvaljen.

---
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Dnr KS12/199

§ 20

Skrivelse angående strandskyddet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förändra yrkandet avseende överklagat
strandskyddsbeslut till att endast gälla för Sjogarpsområdet och att
översända yrkandet till Miljö- och energidepartementet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 24 november 2014 om
utvidgat strandskydd i Habo kommun. Beslutet innebar för Habo kommuns
del bland annat att strandskyddet om 300 meter vid land och 300 meter i
vattnet i områdena Sjogarp och Munkaskog behölls. Habo kommun har i
den fördjupade översiktsplanen från 2011 formulerat en vilja att i framtiden
kunna tillåta bebyggelse i Sjogarp och Munkaskog ner till ca 150 meter
från Vättern.
När detaljplanen för den första etappen av Sjogarp upprättades var även ett
område ner till 170 meter från stranden planerad för bebyggelse.
Detaljplanen vann laga kraft men överklagades av Naturvårdsverket för
den del som ligger inom befintligt strandskydd. Regeringsrätten gav
Naturvårdsverket rätt vilket innebär att det finns en gällande detaljplan för
området men då strandskyddet inte är upphävt finns det inga möjligheter
att bygga ut området.
Den 15 december 2014 överklagade Habo kommun länsstyrelsens beslut i
den del som avsåg strandskyddet för Vättern och den 2 december 2015
kompletterade sedan Habo kommun sitt yrkande då kommunen drog
tillbaka överklagandet för den del som avsåg strandskyddet norr om
Munkaskog och yrkade att det utökade strandskyddet för Vättern skulle
begränsas till 150 meter i områdena öster om Munkaskog och Sjogarp. En
kartbilaga bifogades också yrkandet för att tydligare precisera vilka
områden som avses. Ärendet kompletterades ytterligare när Länsstyrelsen i
Jönköpings län yttrade sig i den 29 april 2016 och Habo kommun den 1
juni 2016 vidhöll yrkandet som tidigare hade skickats in samt klargjorde
argumenten för kommunens ställningstagande.
Då det för närvarande inte finns några konkreta kommunala planer på
exploatering av Munkaskogsområdet och med tanke på de naturvärden som
området representerar för kommunens invånare och besökare drar Habo
kommun tillbaka sitt yrkande angående strandskyddet när det gäller
Munkaskogsområdet.
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Forts § 20
Habo kommun ändrar därför sitt yrkande till att endast gälla för
Sjogarpsområdet. Yrkandet skickas in till Miljö- och energidepartementet
och Länsstyrelsen i Jönköpings län bör få möjlighet att yttra sig över det.
Det slutliga beslutet angående ärendet fattas sedan av Miljö- och
energidepartementet.
--Beslutet skickas till:
Miljö- och energidepartementet
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Dnr KS17/19

§ 21

Gemensamt ägardirektiv, bolagsspecifika ägardirektiv samt
bolagsordningar för bolag ägda av Habo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
gemensamt ägardirekt samt övriga ägardirektiv och bolagsordningar för
bolagen Habo Energi AB, Habo bostäder AB samt Habo Kraft AB.
Ärendebeskrivning
Habo kommun bedriver en relativt betydande och viktig del av sin
verksamhet i bolagsform. Verksamheten i bolagen är viktig för
kommunkoncernen för att uppnå Habo kommuns vision ”den hållbara
kommunen för hela livet”. Det yttersta syftet med bolagen är det samma
som syftet med att bedriva verksamhet i kommunal förvaltningsform,
verksamheten ska skapa nytta för Habo kommun och dess medborgare.
Medborgarna äger bolagen genom Habo kommun och grunden är en väl
avvägd kombination av samhällsnytta och affärsmässighet med en tydlig
ägarstyrning i dialog med bolagen.
Bolagen är organ för kommunal verksamhet. Bolagen står i sin verksamhet
under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige
beslutade och överlämnade direktiv för verksamheten.
Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och
förhållande till kommunen genom gällande bolagsordning, gällande
ägardirektiv eller av kommunen utfärdade särskilda direktiv samt
förekommande avtal mellan kommunen och bolagen.
Bolagsordningarna och ägardirektiven har genomgått en större översyn i
syfte att överensstämma med gällande lagar samt kommunens behov av
styrning och uppsikt över sina helägda bolag.
Vid eventuell motstridighet mellan det gemensamma ägardirektivet i form
av företagspolicyn och respektive bolags särskilda ägardirektiv gäller
bestämmelserna i det särskilda ägardirektivet före bestämmelserna i det
gemensamma ägardirektivet.
Arbetsutskottet föreslår att förslag till gemensamt ägardirekt samt övriga
ägardirektiv och bolagsordningar för bolagen Habo Energi AB, Habo
bostäder AB samt Habo Kraft AB godkänns (AU 2017-01-24 § 11).
Kommunstyrelsens behandling
Jarl Karlsson (S) och Lars Davidsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
---
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Dnr KS16/232

§ 22

Gemensamt avfallsbolag med Jönköpings och Mullsjö
kommuner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- bildandet av June Avfall och Miljö AB i enlighet med upprättad
tjänsteskrivelse godkänns.
- föreslagen aktieägarfördelning i June Avfall och Miljö AB, där
Habo kommun äger 5 (fem) procent, Mullsjö kommun äger 4 (fyra)
procent och Jönköpings kommun resterande 91 procent, godkänns
- föreslagen bolagsordning godkänns.
- aktiekapitalet i June Avfall och Miljö AB fastställs till 8 miljoner
kronor.
- Habo kommun tillskjuter 400 000 kronor för köp av aktier i
bolaget.
- förslag till särskilt ägardirektiv för June Avfall och Miljö AB
fastställs.
- June Avfall och Miljö AB omfattas av det av kommunfullmäktige i
Jönköping 2016-06-22 fastställda gemensamma ägardirektivet för
Jönköpings Rådhus AB-koncernen. Gemensamt ägardirektiv ska
bekräftas av bolaget vid bolagsstämma.
- godkänna att Jönköping Rådhus AB ges i uppdrag att genomföra de
åtgärder som behövs för att bilda bolaget.
- den av berörda kommuner sammansatta projektorganisationen ges i
uppdrag att genomföra de åtgärder som krävs för att förbereda och
möjliggöra verksamhetsövergången till June Avfall och Miljö AB.
Ärendebeskrivning
De senaste åren har en grundlig utredning genomförts tillsammans med
flera kommuner i länet för att utreda om en gemensam avfallshantering kan
innebära fördelar. Habo kommuns ingång i arbetet har varit att kommunen
sedan ett flertal år tillbaka har ett miljömål som innebär att matavfall ska
samlas in separat för att det ska kunna nyttiggöras som biogas eller
biogödsel.
Utredningsarbetet resulterade i att Habo, Mullsjö och Jönköpings
kommuner i oktober 2016 tog beslut om att under 2017 bilda ett
gemensamt aktiebolag för avfallshantering som övertar utförandet av
avfallsverksamheten i ägarkommunerna från den 1 januari 2018.
I Habo kommun drivs återvinningscentralen i egen regi medan
avfallshämtning och slamtömning sköts genom entreprenadavtal. Avtalen
löper ut vid årsskiftet 2017/2018. Huvudmannaskapet för avfallsverksamheten och fastställandet av taxa kommer även i framtiden att ligga kvar på
respektive ägarkommuner. Även ansvaret för sluttäckningen av Sibbabo
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Forts § 22
kommer att vara ett ansvar för Habo kommun att verkställa och finansiera.
Utförandet av avfallsverksamheten kommer att skötas av June Avfall och
Miljö AB som blir ett gemensamägt aktiebolag tillsammans med
Jönköping och Mullsjö kommuner.
Bolaget föreslås årligen ta fram förslag på renhållningstaxa som
överlämnas till ägarkommunerna i enlighet med överenskommen tidplan
för kommunernas budgetberedning. På motsvarande sätt ska bolaget inför
revidering av renhållningsordning ta fram förslag som tillställs samtliga
kommuner. Efter beslut ska förslagen sedan tillställas respektive ägarkommuns kommunfullmäktige som beslutar om renhållningsordning samt
renhållningstaxa för avfallshanteringen.
För att förbereda övertagandet av avfallsverksamheten från ägarkommunerna den 1 januari 2018 bildas bolaget redan under 2017 och verksamheten planeras starta i april 2017. Eftersom inga intäkter genereras i bolaget
2017, får detta konsekvensen att underskott som uppkommer under 2017
finansieras med hjälp av insatt aktiekapital i bolaget. För att klara finansieringen föreslås att kommunerna utifrån föreslagen ägarandel tillför bolaget
ett aktiekapital om 8 (åtta) miljoner kronor. Ägarfördelningen innebär att
Habo tillför 400 000 kronor, Mullsjö 320 000 kronor och Jönköping
resterande 7 280 000 kronor.
Budgeten i det nya bolaget baseras på att fastighetsnära insamling (FNI)
införs succesivt i Habo och Mullsjö kommuner under år 2018. Habo
kommuns anläggningstillgångar kommer per 2018-01-01 att säljas till det
nya bolaget till bokfört värde och upplupen semester- och pensionsskuld
för de anställda som går över till det nya bolaget regleras då. Det nya
bolaget kommer fullt ut att finansieras av de taxor som tas in från
avfallskollektiven.
Föreslagen aktiefördelning i June Avfall och Miljö AB innebär att Habo
kommun äger 5 (fem) procent, Mullsjö äger 4 (fyra) procent och
Jönköpings kommun genom Jönköpings Rådhus AB äger resterande 91 %.
Bolaget föreslås i bolagsordning ha sju styrelseledamöter där Jönköpings
kommun innehar fem ledamöter, Habo kommun en ledamot och Mullsjö
kommun en ledamot. Aktiekapitalet föreslås vara 8 (åtta) miljoner kronor.
---
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Dnr KS14/49

§ 23

Hagabodaskolans lokaler – redovisning av åtgärder
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar meddela barn- och utbildningsförvaltningen
kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 13 december 2016 att föreslå
kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa
ersättningslokaler för undervisning, motsvarande två klassrum, vid
Hagabodaskolan under våren 2017.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari att bevilja tekniska
förvaltningen tilläggsanslag om 550 000 kronor i 2017 års driftsbudget för
fortsatt förhyrning av skolpaviljonger vid sporthallen. Dessa paviljonger
kan användas till undervisning (KF 2017-01-26 § 2).
--Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr KS17/4

§ 24

Inrättande av tjänst som plan- och exploateringschef
Beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att omgående
påbörja rekryteringen av en plan- och exploateringschef.
Kommunstyrelsen beslutar också att en presentation ska ges vid ett
kommande sammanträde av tekniska förvaltningens organisation och vilka
de kommande utmaningarna för förvaltningen är.
Ärendebeskrivning
Habo kommun har under de senaste åren haft en stor befolkningstillväxt
och är den kommun i Jönköpings län som för närvarande, i förhållande till
sin befolkning, växer snabbast. Detta ställer stora krav på tekniska
förvaltningen när det gäller den fysiska utbyggnaden och för planeringsoch exploateringsärenden.
Tidigare har förrättningsärenden och försäljning av tomter för småhus och
industriändamål genomförts av plan- och byggenheten. Under de senaste
åren har dock antalet bygglovs- och detaljplaneärenden ökat kraftigt.
Övriga arbetsuppgifter inom exploateringsområdet såsom exempelvis
kontakter och förhandlingar med markägare och övriga intressenter,
exploateringsavtal och avtal mot statliga myndigheter utförs idag i
huvudsak av teknisk chef. Detta har medfört att exploateringsuppgifter har
tagit och tar allt större del av förvaltningschefens arbetstid, och tiden räcker
inte till för att styra och leda den övriga förvaltningen.
Exploateringsprojekten innefattar ofta stora ekonomiska värden för olika
intressenter och konsekvenserna om de blir försenade eller inte kan
genomföras, kan bli stora. Det är en stor riskfaktor att sårbarheten är så
stor. Även arbetssituationen på förvaltningen är för närvarande en
riskfaktor när det gäller arbetsmiljön, då arbetsbelastningen bedöms vara
hög.
Vid en sammanvägning av de utmaningar kommunen har för närvarande
med hög inflyttningstakt och stora planprojekt på gång och inte minst med
vad vi ser framöver, bedöms inte nuvarande organisation klara av arbetet
om dagens servicenivå till medborgare och näringsliv ska upprätthållas.
Kommunchef Jan Sundman och teknisk chef Svante Modén föreslår därför
i skrivelse daterad 2017-01-19 att plan- och byggenheten delas upp i två
enheter, en myndighetsenhet och en plan- och exploateringsenhet.
Uppdelningen innebär att tekniska förvaltningen har ett behov av att
omgående påbörja en rekrytering av en plan- och exploateringschef.
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Forts § 24
Finansieringen av tjänsten som plan- och exploateringschef föreslås ske
genom att exploateringsverksamhetens intäkter bör kunna öka med
100 000 kronor, ökade planavgifter 100 000 kronor, indragning av för
närvarande vakant 50-procentstjänst som administratör inom tekniska
förvaltningen 200 000 kronor, samt omdisponering av budget inom
tekniska förvaltningens administration och kontot för översiktsplanering
400 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslår att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att
omgående påbörja rekryteringen av en plan- och exploateringschef (AU
2016-01-24 §)
Kommunstyrelsens behandling
Lars Davidsson (KD) säger att det är oerhört viktigt att den här resursen
kommer till och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Även Hans Jarstig (KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall.
Thomas Werthén (M) yrkar att en presentation ges vid ett kommande
sammanträde av hur tekniska förvaltningen är organiserad och av vilka de
kommande utmaningarna är.
--Beslutet skickas till:
Teknisk chef
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Dnr KS16/328

§ 25

Svar på motion om bevarande av Gröne vägens skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Reservation
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg och Lennart Karlsson, tidigare Sverigedemokraterna,
har lämnat in en motion om att Gröne vägens skola om möjligt bör bevaras
och användas som museibyggnad, antingen som den är eller genom att
fylla byggnaden med utställningar och information om bygden.
Motionärerna föreslår även att byggnaden används för information om
kommande byggnationer och för kommunal information, samt man
undersöker möjligheten att förlägga turistbyrå med vandrarhem och café i
byggnaden.
Gröne vägens skola är av intresse för många i Habo, och att frågan om dess
bevarande har behandlats flera gånger. 2016 antogs dock en detaljplan för
området som inte förbjuder rivning. Ett medborgarförslag kom därefter in
med förslag om att skolan skulle bevaras för framtiden och att tomten där
skolan ligger omvandlas till bostäder i tidstypisk stil. Kommunfullmäktige
beslutade den 29 september 2016 att avslå medborgarförslaget.
I april 2016 lämnade en privatperson in en ansökan om
byggnadsminnesförklaring av Stationsskolan (senare Gröne vägens skola)
till länsstyrelsen. I december 2016 beslutade länsstyrelsen att avslå ansökan
om byggnadsminnesförklaring.
Fastigheten ägs av Habo Bostäder AB som har för avsikt att riva skolan
och bygga bostäder.
Mot bakgrund av att detaljplanen antogs för mindre än ett år sedan, att
länsstyrelsen har avslagit ansökan om byggnadsminnesförklaring och att
behovet av bygga hyresrätter i Habo kommun är stort beslutade
arbetsutskottet den 24 januari att föreslå att motionen avslås.
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg yrkar bifall till motionen.
Hans Jarstig (KD) och Jarl Karlsson (S) yrkar att motionen ska avslås
enligt arbetsutskottets förslag.
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Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
om avslag och dels Morgan Malmborgs förslag om bifall.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen enligt arbetsutskottets
förslag.
---
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§ 26

Svar på motion om internetdag för seniorer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad med hänvisning till kommunchefens skrivelse.
Ärendebeskrivning
Joakim Lindblom (SD) inkom den 24 november med en motion angående
en internetdag för seniorer. Motionären för fram att det finns ett behov av
att få fler av kommuninvånarna digitalt delaktiga genom att lösa upp knutar
som hindrar dem från att använda sin dator och mobiltelefon eller från att
komma ut på internet. Några exempel på områden som motionären för
fram är hjälp med att ställa in e-post i en mejlklient, byta startsida i sin
webbläsare, få hjälp med att organisera filer och bilder, få igång
säkerhetskopiering, installera antivirusprogram m.m.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-01-02 att motionen tar upp en
angelägen fråga kring utveckling av kompetens när utvecklingen av
digitaliseringen går oerhört fort och där många kommuninvånare, säkert
inte enbart seniorer, känner en stress och svårigheter att kunna hänga med i
den snabba utvecklingen inom området. Samma förhållande gäller
dessutom också den kommunala verksamheten i stort där hårda
prioriteringar får göras för att kunna hänga med i utvecklingen när det
gäller teknik och kompetensförsörjning inom detta område.
När det gäller möjlighet till kompetenspåfyllnad finns det för den
intresserade många olika aktörer som erbjuder kurser och studiecirklar i
samhället. De olika studieförbunden är stora aktörer och många anordnar
studiecirklar om just grundläggande datakunskap för pensionärer. Även de
olika pensionärsföreningarna är aktiva och det finns också sammanslutningar som exempelvis Senior Net Sweden där äldre lär äldre om IT.
I Habo finns goda förutsättningar i form av exempelvis Träffpunkten,
föreningslivet och aktiva studieförbund som kan ta initiativ till olika
utbildningsinsatser inom området om efterfrågan finns. Om det finns en
efterfrågan på att den kommunala organisationen på något sätt kan bistå för
att möjliggöra olika initiativ inom området så är kommunen öppen för en
dialog kring det. Det är dock mycket tveksamt om själva ansvaret för
utbildningar av den här karaktären ligger inom den kommunala
kompetensen. De resurser som finns avsatta måste prioriteras till att
hantera den kommunala verksamheten i första hand.
---
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§ 27

Svar på motion om budgetberedningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendeskrivning
Olle Moln Teike (SD) har inkommit med en motion i vilken han skriver att
Sverigedemokraterna efter oförutsedda händelser har blivit av med sin
plats i budgetberedningen. Han föreslår därför att även de utsedda
ersättarna ska få rätt att närvara vid budgetberedningens sammanträden.
Idag har ersättarna endast närvarorätt om ordinarie ledamot är frånvarande.
Arbetsutskottet förslår att motionen ska avslås (AU 2017-01-24 § 7)
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
---
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§ 28

Bäckgatans förskola
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslutet om att Bäckgatans
förskola ska vara allergianpassad.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige (KF § 82 1993-10-28) ska Bäckgatans
förskola vara allergianpassad. Efter ett besök av allergikonsult har det
framkommit att Bäckgatans förskola inte kan leva upp till dagens krav på
allergianpassning. För att förskolan åter ska bli allergianpassad krävs stora
åtgärder. Med anledning av detta samt att det finns riktlinjer för
allergianpassning för samtliga förskolor i kommunen föreslår barn- och
utbildningsnämnden att beslutet om att Bäckgatans förskola ska vara
allergianpassad ska upphävas (BU 2016-12-13 § 100).
---
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§ 29

Vård- och omsorgscollege
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Habo deltar i ansökan om vård- och
omsorgscollege och anslår 57 000 kronor för 2017–2018 för att medverka
till att utbildningar inom vård och omsorg motsvarar arbetsgivarens behov
och därigenom få fler arbetssökande med kompetens som bättre
överensstämmer med behovet.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgscollege (VO-college) är ett koncept som innebär att
gymnasium med utbildningar inom vård och omsorg samt barn och fritid
på gymnasienivå kan ansöka om att bli certifierade. För att bli certifierad
ska innehållet i utbildningarna motsvara arbetsgivarens behov. VO-college
tydliggör genom avtal och riktlinjer vad utbildningarna ska innehålla.
Arbetsgivare förväntas genom VO-collage få fler arbetssökande med
kompetens som bättre överensstämmer med behovet.
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) har beslutat att rekommendera
Jönköpings läns kommuner och Höglandets kommunförbund att gå vidare
med ansökan om VO-college. PKS har fattat beslutet utifrån FOU-rums
förstudie kring VO-college i Jönköpings län. Vad det praktisk och
ekonomisk på sikt kommer att innebära för Habo är osäkert. Ett antal
personer kommer att få avsätta arbetstid i VO-college. Den budget som
presenterats för PKS avser arbetet med certifiering. Av den totala
kostnaden om 1 590 000 kronor avseende åren 2016–2018 ska Habo
kommun betala 57 000 kronor.
Ärendet har behandlats av socialnämnden som föreslår att Habo deltar i
ansökan om vård- och omsorgscollege och anslår 57 000 kronor för 20172018 för att medverka till att utbildningar inom vård och omsorg motsvarar
arbetsgivarens behov och därigenom få fler arbetssökande med kompetens
som bättre överensstämmer med behovet (SN 2016-12-07 § 147).
Arbetsutskottet behandlade ärendet 20174-01-24 och föreslår
kommunstyrelsen besluta enligt socialnämndens förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
--Beslutet skickas till:
Socialnämnden
Region Jönköpings län
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§ 30

Internkontrollplaner 2017 för övriga nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas internkontrollplaner för 2017.
Ärendebeskrivning
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd.
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst)
även ett kommunövergripande ansvar.
Vid dagens sammanträde redovisas internkontrollplan 2017 för barn- och
utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden,
socialnämnden och miljönämnden.
--Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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§ 31

Val av ombud vid bolagsstämma för Habo Energi AB, Habo
Kraft AB och Habo Bostäder AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse
kommunfullmäktiges ordförande, Thomas Gustafsson, till kommunens
ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses
kommunfullmäktiges förste vice ordförande.
Ärendebeskrivning
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett
ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmakten får gälla högst ett år.

Ett förslag är att utse kommunfullmäktiges ordförande till stämmoombud
som representerar samtliga aktier som Habo kommun äger i bolagen.
Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet
gällande Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om
årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv
att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges
behandling av årsredovisningarna.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktiges ordförande, Thomas
Gustafsson, utses till kommunens ombud vid bolagsstämmorna. Till
ombudets ersättare utses i första hand kommunfullmäktiges förste vice
ordförande och i andra hand kommunfullmäktiges andre vice ordförande.
(AU 2017-01-24 § 12).
Kommunstyrelsens behandling
Nils-Inge Carlsson (S) föreslår att endast en ersättare ska utses och att det
ska vara förste vice ordförande i kommunfullmäktige.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
och dels Nils-Inge Carlssons förslag. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nils-Inge
Carlssons förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Nils-Inge
Carlssons förslag röstar ja, den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar
nej.
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Forts § 31
Omröstningsresultat
Ja-röster (10)
Thomas Werthén (M)
Niklas Fungbrandt (M)
Susanne Wahlström (M)
Hanna Englund (C)
Lars Davidsson (KD)
Hans Jarstig (KD)
Camilla Kempe (S)
Ewa Wettebring (S)
Nils-Inge Carlsson (S)
Gunnar Pettersson (S)

Nej-röster (1)
Morgan Malmborg (-)

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Nils-Inge Carlssons förslag.
---
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§ 32

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Beslut
Kommunstyrelsen utser Gunnar Pettersson (S) till ombud vid
Kommuninvest föreningsstämma för resten av mandatperioden fram till
den 31 december 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-01-14 att utse David Svensson (S) till
ombud vid Kommuninvests föreningsstämma. Då David Svensson har
avsagt sig samtliga uppdrag behöver ett nytt ombud utses.

Thomas Werthén (M) är ombudets ersättare.
Jarl Karlsson (S) föreslår att Gunnar Pettersson utses till ombud.
--Beslutet skickas till:
Gunnar Pettersson
Kommuninvest
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Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:

1. Skrivelse från Trafikverket: Aktuellt planeringsläge för väg 195.
2. Skrivelse från Stråkens biodlarförening: Skrivelse om ökat samarbete
3. Konsumentrådgivningen: Verksamhetsrapport för 2016
4. Application for the Europe prize 2017 – Level European Diploma.
---
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från arbetsutskottet
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
---
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