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Plats och tid

Högra kammaren, kommunhuset i Habo
Torsdagen den 6 april 2017 kl. 17.00–20.25

Beslutande

Gunnar Pettersson (S), ordförande
Jarl Karlsson (S) § 69-72 ersätter Nils-Inge Carlsson
Ewa Wettebring (S)
Magnus Carlestav (S) ersätter Camilla Kempe
Hans Jarstig (KD) § 53-69
Lars Davidsson (KD)
Ulf Bertills (C) ersätter Hanna Englund
Thomas Werthén (M)
Fredrik Wärnbring (M) ersätter Niklas Fungbrandt
Susanne Wahlström (M)
Morgan Malmborg (-)

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande

Jan Sundman, kommunchef
Frida Wahlund, sekreterare
Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef § 53-54
Johan Bokinge, ekonomichef § 53-55
Svante Modén, teknisk chef § 56-61
Jörgen Haraldsson, personalchef § 62
Monica Lundqvist, HR-konsult § 62
Olle Moln Teike (SD)
Lennart Karlsson (-)
Anders Rickman (L)
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Ewa Wettebring
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§ 53

72

Barn- och elevprognos
Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz informerar om den senaste
barn- och elevprognosen. Behovet av platser inom F-6 ökar kontinuerligt
och vid läsåret 21/22 kommer antalet platser inte att räcka till. Redan nu
börjar det dock bli ont om platser på Bränningeskolan.
Vad gäller årskurs 7-9 visar prognosen att kommer saknas platser läsåret
23/24.
I förskolan finns idag sex tillfälliga avdelningar. Katarina Ståhlkrantz säger
att det är väldigt svårt att sia om det framtida platsbehovet då det dels beror
på hur många barn de fristående förskolorna kommer ta in samt i vilket takt
nyinflyttningen kommer att ske.
Ordföranden tackar för informationen.

---
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Dnr KS16/293

§ 54

Barn som anhöriga, handlingsplan – antagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta handlingsplan för
barn som anhöriga.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till handlingsplan för personal som möter barn som anhöriga har
tagits fram.
Planen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
och fritids- och kulturnämnden för yttrande. De synpunkter som har
kommit in från respektive nämnd har varit av redaktionell karaktär,
exempelvis synpunkter på formuleringar i löpande text. Justeringar har
gjorts utifrån nämndernas synpunkter. Det faktiska innehållet i
handlingsplanen lämnades inga synpunkter på utan är fortsatt desamma.
Handlingsplanen för barn som anhöriga föreslås gälla fram till 2019. Den
löper då parallellt med den av kommunfullmäktige antagna Strategi och
handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun.
Bakgrund
Habo kommun arbetar med barn som anhöriga utifrån den samverkan som
idag finns mellan landstinget, kommunerna och ideella organisationer i
Jönköpings Län. Målet är att långsiktigt och länsövergripande utveckla och
implementera ett arbetssätt som uppmärksammar barnets behov av fysisk
och psykisk hälsa samt sociala situation men även rätten till information,
råd och stöd enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.
Sedan 2010 har detta funnits med i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) riktlinjer.
I Habo kommun finns idag också ambitioner till en god samverkan mellan
de olika förvaltningarna vilket gynnar den enskilde kommuninvånaren
genom att det finns en samlad kunskap och kompetens. En gemensam
handlingsplan ska vara till sådan hjälp att all berörd personal har möjlighet
att bli vägledda och veta var information snabbt går att hitta.
---
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Dnr KS17/39

§ 55

Årsredovisning 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning
att godkänna reservationer från 2016 års investeringsbudget till 2017 års
investeringsbudget med 52 104 000 kronor, innebärande att 2017 års
investeringsbudget ökas i motsvarande grad
att godkänna förskott och under- och överskott från 2016 års
investeringsbudget med 5 138 000 kronor, innebärande att 2017 års
investeringsbudget minskas i motsvarande grad
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 88 428 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser
upp till ett högsta lånebelopp om 22 412 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 257 450 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader
att godkänna resultatfonder avseende barn- och utbildningsnämnden med
1 617 000 kronor
att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR)
görs för 2016. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000
kronor, samt
att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja
styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt
att i övrigt godkänna föreliggande redovisning.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har tagit fram en årsredovisning för 2016. Resultatet
uppgår till 21,9 miljoner kronor, vilket är 11,7 miljoner kronor bättre än
budget.
---
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Dnr KS16/56

§ 56

Kemikalieplan – remissinstanser
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att kemikalieplanen skickas på remiss till
samtliga nämnder och de kommunala bolagens respektive styrelse.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen fick under 2016 uppdraget av kommunstyrelsen att
ta fram en kommunövergripande kemikalieplan för Habo kommun. Planen
är en grundförutsättning för att kommunen ska jobba på ett systematiskt
arbetssätt med kemikalier för att uppfylla dagens och framtidens
kemikalielagstiftning.
Planen är nu framtagen och föreslås skickas ut på remiss till kommunens
nämnder och de kommunala bolagens respektive styrelse. Utöver
kemikalieplanen har fem stycken rutiner tagits fram för att underlätta det
systematiska arbetet med kemikalier i kommunen. Dessa är bilagor till
kemikalieplanen.
Remissperioden är från och med 6 april till och med den 23 maj.
--Beslutet skickas till:
Fritids- och kulturnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljönämnden
Byggnadsnämnden
Styrelsen för Habo Energi AB
Styrelsen för Habo Bostäder AB
Styrelsen för Habo Kraft AB
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Dnr KS17/51

§ 57

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession,
Hornamossen 2016-102902
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända planarkitekt Mari Helene Opdals
yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen
om tillstånd att bygga och använda två kraftledningar (nätkoncession för
linje).
Ansökan avser två nya 33 kV kraftledningar i markkabelutförande mellan
Gimmene transformatorstation och Hornamossens vindkraftpark i
Tidaholm, Mullsjö och Habo kommuner, Västra Götalands och Jönköpings
län.
Habo kommun är obligatorisk remissinstans och måste därför yttra sig för
att Energimarknadsinspektionen ska kunna fatta beslut.
Planarkitekt Mari Helene Opdal har skrivit ett förslag till yttrande.
Jarl Karlsson (S) tycker yttrandet är bra och yrkar bifall till att det ska
översändas till Energimarknadsinspektionen.
--Beslutet skickas till:
Energimarknadsinspektionen

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-04-06

77
Dnr KS17/51

§ 58

Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession,
Baskarp-Ekebäcken 2008-102352
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända planarkitekt Mari Helene Opdals
yttrande till Energimarknadsinspektionen.
Ärendebeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB har ansökt hos Energimarknadsinspektionen
om tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession
för linje). Ansökan avser befintlig 10 kV ledningen L02 mellan Baskarp
och Ekebäcken, Habo kommun i Jönköpings län.
Habo kommun är obligatorisk remissinstans och måste därför lämna ett
yttrande för att Energimarknadsinspektionen ska kunna fatta beslut.
Planarkitekt Mari Helene Opdal har skrivit ett förslag till yttrande.
Jarl Karlsson (S) tycker yttrandet är bra och yrkar bifall till att det ska
översändas till Energimarknadsinspektionen.

--Beslutet skickas till:
Energimarknadsinspektionen
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Dnr KS15/190

§ 59

Aktualitetsprövning av Framtidsplan för Habo kommun,
översiktsplan 2005, enligt 3 kap 27 § plan- och bygglagen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bedömer att Habo kommuns befintliga översiktsplan
”Framtidsplan för Habo kommun, översiktsplan 2005” inte längre är
aktuell och beslutar därför att upprätta en ny kommunövergripande
översiktsplan.
Bakgrund
2006 antog Habo kommun den nu gällande Framtidsplan för Habo
kommun, översiktsplan 2005. En översiktsplan ska enligt 3 kap 27 § planoch bygglagen (PBL) aktualitetsprövas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod. År 2015 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en
styrgrupp som skulle leda arbetet med den kommunövergripande
planeringen. Strax därefter beslutade byggnadsnämnden att anställa en
planarkitekt med huvuduppgift att arbeta med frågan. Indirekt har alltså
kommun tagit ställning till att den befintliga översiktsplanen som antogs
2006 inte längre är aktuell. Kommunfullmäktige har dock inte tagit ett
formellt beslut enligt PBL om den befintliga översiktsplanens aktualitet.
Ett sådant beslut krävs för att kommunen ska kunna ansöka om ekonomiskt
stadsbidrag för bostadsbyggande.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen i Jönköpings län gör bedömningen att Habo kommuns
översiktsplan med tillhörande fördjupningar utifrån statliga intressen och
förutsättningar som råder idag jämfört med vid planens antagande inte
längre är aktuell. Bl.a. har en ny plan- och bygglag börjat gälla med nya
krav på översiktsplanen, det har tillkommit lagstiftning angående
kommunens bostadsförsörjningsansvar samt nya miljökvalitetsnormer och
nya riksintressen. Länsstyrelsen konstaterar även att kommunen har haft en
stor tillväxt och befolkningsutveckling samt att kommunen har ett avsevärt
större exploateringstryck idag än när översiktsplanen och dess
fördjupningar antogs. Utifrån statliga intressen, ett större antal förändringar
i lagstiftningen och regelverk och de förutsättningar som råder idag jämfört
med vid planens antaganden, anser länsstyrelsen att planen inte kan anses
vara aktuell och rekommendationen är därför att kommunen påbörjar
arbetet med en ny kommunomfattande översiktsplan.
Plan- och byggenhetens bedömning
Plan- och byggenheten har granskat kommunens befintliga översiktsplan
samt andra styrande dokument med syftet att pröva dess aktualitet. Under
granskningen framkom bland annat att kommunen saknar riktlinjer för
bostadsförsörjning, att VA-plan och riktlinjer för dagvattenhantering
saknas i den befintliga översiktsplanen, att
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Forts § 59
kommunen saknar ställningstagande om bevarande av jordbruksmark
kontra exploatering, att riskområden inte redovisas på ett tillfredställande
sätt, att barn-, jämställdhet- och folkhälsoperspektiv saknas, och likaså
måste riktlinjer om vindkraft arbetas in i översiktsplanen. Vidare behövs en
uppdaterad beskrivning av mark- och vattenanvändningen eftersom Habo
kommun vuxit och utvecklats sedan 2005.
Utifrån länsstyrelsens synpunkter och rekommendationer samt den interna
granskningen av befintliga styrdokument gör plan- och byggenheten
bedömningen att Habo kommuns befintliga översiktsplan ”Framtidsplan
för Habo kommun, översiktsplan 2005” inte längre är aktuell. Därför
föreslås kommunfullmäktige att besluta om att upprätta en ny
kommunövergripande översiktsplan.
---
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Dnr KS17/73

§ 60

Rivning av Gröne vägens skola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag
till 2017 års driftbudget med 750 000 kr för kostnader i samband med
rivning av byggnader på Gröne vägen.
Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att ansöka om rivningslov och att upphandla och
låta genomföra rivning av Gröne vägens skola.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Habo kommun antog den 31 mars 2016 en
detaljplan för fastigheten Gunnarsbo 1:62 ”Gröne vägens skola”.
Detaljplanen möjliggör byggnation av bostadshus med en maximal
nockhöjd på 10,5. Detaljplanen innehåller inga skyddsbestämmelser för
befintlig byggnation vilket innebär att det står fastighetsägaren fritt att
antingen bibehålla eller riva de f.d. skolbyggnaderna. Detaljplanen
överklagades men länsstyrelsen fastställde 2016-06-03
kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades då till
Mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet 2017-02-23.
Habo Bostäder har gjort bedömningen att förutsättningarna för att få ett
tillfredsställande ekonomiskt utfall för projektet är att de befintliga
byggnaderna rivs och att lägenheter nyproduceras. I syfte att åstadkomma
förutsättningar för att byggnation av lägenheter ska kunna ske relativt
snabbt föreslås att rivning av de befintliga byggnaderna verkställs enligt
planering.
I investeringsbudgeten för år 2016 fanns upptaget 750 000 kr för utgifter i
samband med rivning av byggnad på Gröne vägen. Utgifterna för rivningen
kan dock inte betraktas som en investering utan bör kostnadsföras vilket
innebär att ett tilläggsanslag till 2017 års driftbudget krävs för att
genomföra arbetena.
Arbetsutskottet beslutade den 28 mars att föreslå kommunfullmäktige
beviljar tilläggsanslag till 2017 års driftbudget med 750 000 kr för
kostnader i samband med rivning av byggnader på Gröne vägen, samt att
tekniska förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om rivningslov och att
upphandla och låta genomföra rivning av Gröne vägens skola.
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) anser att det är den som äger fastigheten som ska
ansvara för att den rivs. Han tycker ej att kommunala medel ska gå till en
fastighet vi själva inte äger och yrkar att fastighetsägaren ska bekosta
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Forts § 60
rivningen.
Jarl Karlsson (S) säger att det är rimligt att kommunen tar kostnaden för
rivningen så att vi får igång ett bostadsbyggande på platsen. Jarl Karlsson
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Lars Davidsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Morgan Malmborg (-) är emot att skolan rivs och yrkar avslag till
arbetsutskottets förslag. Thomas Werthén ansluter sig till detta förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
och dels Morgan Malmborgs och Thomas Werthéns förslag. Ordföranden
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på arbetsutskottets
förslag röstar ja, den som röstar på Thomas Werthéns och Morgan
Malmborgs förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Ja-röster (7)
Ulf Bertills (C)
Lars Davidsson (KD)
Hans Jarstig (KD)
Magnus Carlestav (S)
Ewa Wettebring (S)
Jarl Karlsson (S)
Gunnar Pettersson (S)

Nej-röster (4)
Thomas Werthén (M)
Fredrik Wärnbring (M)
Susanne Wahlström (M)
Morgan Malmborg (-)

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
---
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Dnr KS14/49

§ 61

Tilläggsanslag för renovering av Hagabodaskolans hus 3 och
förändrad budget för gång- och cykelväg Malmgatan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag
till 2017 års investeringsram med 3 300 000 kr för renovering av hus 3,
Hagabodaskolan, och att minska investeringsramen för år 2017 med
1 100 000 kr avseende gång- och cykelvägen Malmgatan.
Ärendebeskrivning
I samband med ombyggnader och renovering av hus 5 har även hus 3 åtgärdats i olika etapper där fuktskadat material bytt ut och
riskkonstruktioner i bjälklag och golv- och väggmaterial åtgärdats för att
minimera risken för återkommande fuktproblem i byggnaden.
Det som nu återstår att göra för hus 3 är att genomföra förändrade
planlösningar och rumsfunktioner i syfte att anpassa lokalerna till dagens
skolverksamhet. Då projektet med ombyggnad av hus 5 fördyrats på grund
av ej förutsedda kostnader behövs ett tilläggsanslag för att kunna
genomföra den sista fasen i renovering och ombyggnaden av hus 3. Arbetet
är planerat att upphandlas under april med ett genomförande under
sommaren.
Investeringsutgifterna för gång- och cykelvägen Malmgatan är beräknade
till 2 132 000 kr. I investeringsbudgeten för år 2017 har felaktigt anslagits
3 232 000 kr.
---
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Dnr KS17/82

§ 62

Projekt värdegrund
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ett en gemensam värdegrund för alla
anställda i Habo kommun ska tas fram. Finansieringen av projektet,
225 000 kr finansieras inom kommunstyrelsens budgetram.
Kommunstyrelsen utser personalutskottet till politisk styrgrupp för
projektet.
Reservationer
Thomas Werthén, Susanne Wahlström och Fredrik Wärnbring från
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Jan Sundman skriver i tjänsteskrivelse daterad 2017-03-28
att flertalet stora organisationer har insett betydelsen av att arbeta med och
ha en gemensam värdegrund att utgå från. Den används för att öka
styrbarheten, stärka sammanhållningen och tydliggöra förväntningar
mellan olika parter i verksamheten. I en politiskt styrd organisation som en
kommun, där många starka och olika professioner ingår, kan det vara extra
angeläget att finna en gemensam nämnare som tydliggör vad
organisationen står för. I Habo kommun finns idag en antagen vision och
uppsatta mål men det saknas en uttalad gemensam värdegrund.
Syftet med att ta fram en gemensam värdegrund är att förtydliga de värden
organisationen vilar på kopplade till antagna mål och visioner.
Värdegrunden bör återspeglas i styrande dokument och vara vägledande i
processer och beslut. Målet är att värdegrunden i förlängningen ska kunna
ligga till grund för individuella överenskommelser mellan medarbetare och
chef – ”Mitt medarbetarskap”. Där bör det framgå vad medarbetaren kan
förvänta sig av Habo kommun som arbetsgivare och vad Habo kommun
som arbetsgivare förväntar sig av medarbetare i kommunen. Även
upprättade chefskontrakt måste förstås formuleras i linje med den uttalade
värdegrunden.
En väl formulerad och kommunicerad värdegrund kan öka attraktiviteten
hos en arbetsgivare. Idag är konkurrensen om medarbetare betydligt
hårdare än tidigare. Det är svårare idag att rekrytera medarbetare med rätt
utbildningsbakgrund inom vissa yrkeskategorier. Tydlighet kring och fokus
på grundläggande värderingar kan vara ett sätt att visa vad just Habo
kommun som arbetsgivare står för.
För att stärka betydelsen och legitimiteten av ett värdegrundsdokument är
det viktigt att organisationen är delaktiga i framtagandet och formulering
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av detta. För att involvera och engagera medarbetare från olika delar av
verksamheten är användandet av fokusgrupper en vedertagen metod.
Fokusgrupperna ska då bestå av representanter för olika roller och
befattningar inom kommunens olika verksamheter. Medarbetare, chefer
och fackliga representanter bör alla finnas representerade. Fokusgrupperna
får i diskussionsforum ge sin bild och uppfattning av de aktuella frågorna.
En annan avgörande faktor är att ledning och chefer i alla led är
involverade, förstår vikten och blir bärare av den uttalade värdegrund som
Habo kommun som arbetsgivare ska stå för. Personalutskottet föreslås bli
politisk styrgrupp för projektet och sätter ramarna för projektet och tar ett
ansvar för innehållet tillsammans med förvaltningschefsgruppen. Monica
Lundkvist på personalavdelningen föreslås bli projektledare.
Kommunalråd, nämndernas presidier, samtliga chefer som har ekonomi,
personal och verksamhetsansvar, representanter från de fackliga
organisationerna, samt de utvalda fokusgrupperna samlas för en
upptaktsdag i september 2017 då frågor kring värdegrund och etik står på
agendan.
I huvudsak sker arbetet i projektet inom ordinarie verksamhet och bör
också ses som en del av ordinarie utveckling av verksamheten. I och med
att projektägarskapet och styrning och ledning av projektet sker internt,
utan externt konsultstöd så hålls kostnaderna nere. För upptaktsdagen och
vissa vikariekostnader för de som närvarar där och som ingår i
fokusgrupperna samt trycksaker och andra aktiviteter behövs en budget för
projektet på 225 000 kronor.
Arbetet påbörjas under våren och följs av upptaktsdagen i september för att
sedan leda till fokusgruppsarbete under hösten. Därefter följer
sammanställning och beslut. I början på 2018 kan sedan
implementeringsprocessen påbörjas.
Ärendet har behandlats av personalutskottet som föreslår kommunstyrelsen
att anslå 300 000 kronor inom kommunstyrelsens ram till projektet (PU
2017-03-08 § 10). Kommunledningsförvaltningen har efter
personalutskottets sammanträde gjort en ny kostnadsberäkning av projektet
till 225 000 kronor.
Kommunstyrelsens behandling
Jarl Karlsson (S) tycker att förslaget är mycket bra och yrkar bifall.
Thomas Werthén (M) säger att detta är ett oerhört viktigt ställningstagande
för kommunen och att beslutet borde fattas av kommunfullmäktige, och
yrkar även på detta.
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Ulf Bertills (C) yrkar bifall till personalutskottets förslag.
Jarl Karlsson (S) tycker att ärendet ligger på kommunstyrelsens mandat.
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till Thomas Werthéns förslag om att
ärendet ska beslutas av kommunfullmäktige.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till personalutskottets förslag och har ett
tilläggsyrkande om att personalutskottets utses till styrgrupp för projektet.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels personalutskottets förslag
om att ärendet ska avgöras av kommunstyrelsen, med Hans Jarstigs
tilläggsyrkande, och dels Thomas Werthéns förslag om att ärendet ska
avgöras av kommunfullmäktige. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
personalutskottets förslag med Hans Jarstigs tilläggsyrkande.

--Beslutet skickas till:
Monica Lundqvist
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Dnr KS17/64

§ 63

Modell för målstyrning, uppföljning och utvärdering av
kommunens verksamhet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det
kommunövergripande styrkortet med bifogade nyckeltal och indikatorer.
Respektive nämnd anmodas i budget 2018 besluta om ett nämndspecifikt
styrkort uppbyggt enligt det kommunövergripande styrkortets modell och
perspektiv.
Ärendebeskrivning
Sedan en tid har ett arbete pågått med att utveckla målstyrningen i Habo
kommun. Att arbeta med målstyrning innebär att med målformuleringar
som grund kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten så att
utvecklingen går i önskad riktning. Ett framgångsrikt mål- och
förbättringsarbete bör hela tiden sträva i riktning mot Habo kommuns
vision om den ”hållbara kommunen för hela livet”. Utvecklings- och
förbättringsarbetet av styrningen bör fungera motiverande, ge en ökad
tydlighet och skapa förståelse för helheten för alla förtroendevalda och
medarbetare i Habo kommun.
För perioden 2016-2019 har tio övergripande verksamhetsmål beslutats av
kommunfullmäktige som alla syftar till att visa vilka områden Habo
kommun särskilt vill fokusera på och lyfta fram som extra prioriterade. En
stor utmaning är att, i en organisation med över 800 anställda, kunna få ett
genomslag för målen hela vägen från kommunfullmäktige ner till den
enskilda arbetsplatsen och medarbetaren. För att kunna uppnå det krävs
bland annat en väl genomarbetad, utvecklad och förankrad gemensam
styrmodell för planerings- och uppföljningsprocessen. Det räcker inte att på
kommunfullmäktigenivå fatta beslut om ett antal övergripande mål och
definitioner till dem. Processen, metoden och strukturen kring mål- och
resultatstyrning behöver också utvecklas.
Utifrån det övergripande styrkortet bör sedan nämnder och förvaltningar i
sina budgetförslag för 2018 processa fram och besluta om egna styrkort,
innehållande de fyra perspektiven. Mål och mätetal, som nämnden berörs
av i det övergripande styrkortet ska beaktas. Respektive nämnd ska också,
och har stor frihet inom ramen för Habo kommuns vision och de tio
övergripande målen, ta fram egna stödjande mål och mätetal som bidrar till
en god resultatuppfyllelse och en effektiv verksamhet.
Målet för 2018 är att genom den gemensamma styrmodellen kunna följa
upp effekterna av politiska beslut i en struktur som används i hela
kommunen.
---
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Dnr KS17/46

§ 64

Processledartjänst teknikcollege
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att öka Habo kommuns
finansiering när det gäller processledartjänst för Teknikcollege. Den ökade
kostnaden på 50 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens
budgetanslag.
Ärendebeskrivning
Teknikcollege Södra Vätterbygden, som omfattar kommunerna Habo,
Mullsjö, Vaggeryd och Jönköping, certifierades som region år 2009 och
2013 förlängdes certifieringen för ytterligare en femårsperiod. Syftet med
Teknikcollege, som ägs av Industrirådet, är att säkra regionens
kompetensförsörjning avseende tillverkningsindustrin.
Konceptet teknikcollege förutsätter en stark sammanhållande kraft för att
hålla ihop konceptet. För att kunna göra det har Teknikcollege haft en
processledare som varit anställd på 50 procent. Jönköpings kommun har
finansierat 25 procent och de tre övriga kommunerna har delat på
resterande 25 procent. För Habo kommuns del innebär det en kostnad för
2016 på 49 633 kronor.
Från Teknikcollege Södra Vättebygden har det nu kommit en förfrågan om
att få utöka processledartjänsten till 100 %. Det framförs att behovet är
stort utifrån det stora utvecklingsarbete som regionen står inför samt den
potential som företagen har att expandera och ta hem produktion från andra
länder. Detta förutsätter dock lösning av kompetensförsörjningen och där
spelar Teknikcollege en viktig del. Fördelningsnyckeln när det gäller
finansieringen föreslås bli samma som tidigare. Det innebär att Habo
kommuns kostnad ökar från knappt 50 000 kronor till cirka 100 000
kronor.
Arbetsutskottet beslutade den 28 mars att förslå att kommunstyrelsen
ställer sig positiv till att öka Habo kommuns finansiering när det gäller
processledartjänst för Teknikcollege och att den ökade kostnaden på
50 000 kronor finansieras inom kommunstyrelsens budgetanslag.
Thomas Werthén (M) säger att detta är en viktig fråga och att det behövs
en drivande projektledare. Han yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
--Beslutet skickas till: Teknikcollege
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Dnr KS17/45

§ 65

Förvärv av aktier i Inera AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva fem aktier i
Inera AB till en köpesumma av 42 500 kronor.
Ärendebeskrivning
Sveriges landsting/regioner har sedan många år samverkat kring
gemensamma lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för
digitalisering genom det gemensamma företaget Inera.
Sedan starten 1999 har Inera utvecklats till att idag ansvara för 40-tal
landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera AB ägs idag av SKL
(Sveriges kommuner och landsting) Företag AB och landets 21
landsting/regioner. Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor
och verksamheten riktar sig gentemot både invånare och medarbetare i
vård och omsorg.
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats
under ett antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala
lösningar för kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram
som ett sätt för SKL att på bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet
mellan kommuner, landsting och regioner, och möjliggöra att även
kommuner kan arbeta med och erbjudas gemensamma tjänster och
lösningar från Inera AB.
Att göra Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på,
stödja och möjliggöra en effektiv digitalisering i kommuner, landsting och
regioner. Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam
plattform för den digitala utvecklingen, något som saknats för
kommunerna.
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL
majoriteten av aktierna i Inera. Detta möjliggjordes genom att samtliga
landsting/regioner sålde merparten av sina aktier i Inera och nu äger fem
aktier vardera. I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa
fem aktier vardera från SKL för att bli delägare i bolaget.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling. Som delägare kan
kommunen också vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i
offentlig sektor.
Ulf Bertills (C), Thomas Werthén (M) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag om att förvärva aktier i Inera AB (AU 2017-03-28
§ 43).
---
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Dnr KS17/15

§ 66

Svar på motion angående allmän gatubelysning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hänskjuta motionen till
budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Jarl Karlsson (S) har lämnat in en motion i vilken han skriver att Habo
kommun har berikats med ytterligare en tätort, Ekebäcken (Habo kommun
har i remissyttrande till lantmäteriet dock föreslagit att namnet ska vara
Rödån). Motionären skriver att det är en omfattande randbebyggelse från
Rödån till Björnhult som borde få gatubelysning, precis som övriga tätorter
i kommunen. Enligt motionären är sträckningen ca 5 km och kostnaden
beräknad till 1,2 miljoner kronor. Vidare skriver motionären att det planeras för bredbandsutbyggnad på denna sträcka och om man samordnar
arbetet med ledningsgraven för bredband skulle kostnaden kunna reduceras
med 250 000 kronor. Mot bakgrund av detta föreslår Jarl Karlsson att
kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att planera och
projektera för denna utbyggnad av gatubelysning och att
kommunfullmäktige anslår medel i 2018 års budget för detta.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Habo Energi AB
som inte kan uttala sig om kostnadsuppskattningen ovan, men de håller
med om att det alltid blir billigare att samförlägga eftersom kostnaden då
delas upp. Dock säger Habo Energi att de som utför fiberentreprenad inte
brukar kunna bygga gatubelysning, men de som bygger gatubelysning kan
lägga ner kanalisation för fiber.
---
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Dnr KS16/257

§ 67

Svar på motion om familjepark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Morgan Malmborg (-), Susanne Wahlström (M), Thomas Werthén (M) och
Fredrik Wärnbring (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Niklas Fungbrandt (M) har lämnat in en motion med förslag om att en
familjepark etableras på ett lämpligt område i kommunen. Motionären
skriver att det har tillkommit flera nya lekplatser på senare år, men att det
saknas en samlingsplats för familjer i form av en familjepark som skulle
kunna utformas kring en lekplats som är anpassad för en bredare
åldersgrupp, med intilliggande grönområden och grillplatser. Motionären
skriver också att tillgänglighetsanpassning, parkering och möjlighet till
toaletter är aspekter som ska beaktas och att familjeparken ska fungera som
en samlingsplats även för boende utanför tätorten.
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som föreslår att
musikparken, som har en nära koppling till hembygdsparken, kan göras till
en familjepark med temalekplats, grillplatser, toaletter med mera (FKN
2017-01-17 § 2).
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-03-20 att en tillgänglighetsanpassad familjepark med lekplats för en bredare åldersgrupp, toaletter och
parkering säkert är en satsning som kan öka Habo kommuns attraktivitet
som boendeort, inte minst för barnfamiljer. Samtidigt innebär en
familjepark en relativt stor investering som i förlängningen får drifts- och
underhållsmässiga konsekvenser. Den måste således prioriteras i
konkurrens med andra behov. I det sammanhanget är det viktigt att ha i
åtanke att det för tillfället, från nämnder och förvaltningar, förs fram ett
stort behov av nya investeringar i Habo kommuns verksamheter.
Det medför inte bara en utmaning för kommunens ekonomi utan medför
också ett behov av att prioritera optimalt inom de personella resurser som
finns tillgänglig inom tekniska förvaltningens organisation. Skarpa
prioriteringar måste därför göras både utifrån ekonomiska och personella
resurser för att kunna rymma det projekt som politiskt anses som mest
angelägna.
Arbetsutskottet beslutade den 28 mars att föreslå att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) yrkar bifall till motionen.
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Morgan Malmborg (-) tycker att motionen är bra och att den borde utredas
mer och yrkar därför på återremiss. Thomas Werthén ställer sig bakom
förslaget på återremiss.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför
proposition på om frågan ska avgöras vid dagens sammanträde eller om
den ska återremitteras. Han finner att motionen ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för att ärendet
ska återremitteras röstar nej.
Omröstningsresultat
Ja-röster (6)
Ulf Bertills (C)
Lars Davidsson (KD)
Hans Jarstig (KD)
Magnus Carlestav (S)
Ewa Wettebring (S)
Gunnar Pettersson (S)

Nej-röster (4)
Thomas Werthén (M)
Fredrik Wärnbring (M)
Susanne Wahlström (M)
Morgan Malmborg (-)

Jarl Karlsson avstår från att rösta. Kommunstyrelsen har således beslutat
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Därmed återstår endast
arbetsutskottets förslag om avslag.
---
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Dnr KS16/172

§ 68

Svar på motion om ökad trygghet i Habo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.
Reservationer
Susanne Wahlström (M), Fredrik Wärnbring (M) och Thomas Werthén
(M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) och Thomas Werthén (M) har lämnat in en
motion i vilken de föreslår att Habo kommun anordnar en trygghetsdag och
att kommunen till denna dag bjuder in organisationer för att de ska kunna
medverka till att öka tryggheten i Habo kommun. Under trygghetsdagen
ska man få ta del av olika tips, råd samt prova-på-aktiviteter för att bli ännu
tryggare i sin vardag. Motionärerna skriver att dagen bör innehålla ett
varierat program så att det finns något för alla åldrar.
Motionen remitterades till folkhälsorådet för yttrande. Folkhälsorådet
svarade att Habo kommun är en av landets tryggaste kommuner och att
förvaltningarna kommer att fortsätta att jobba enligt tidigare koncept som
bland annat innebär en temadag om lag och rätt i årskurs 7, arbete med
våld i nära relationer, utbildningssatsningar om våldsbejakande extremism,
grannsamverkan, ungdomscoach och föräldrastödsprogram. Folkhälsorådet
föreslog därför att någon särskild trygghetsdag inte ska ordnas och att
motionen därmed ska anses vara besvarad (FHR 2016-09-14 § 23).
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2016-11-09 och föreslog att
motionen skulle bifallas (KS § 170). Därefter behandlades motionen i
kommunfullmäktige där det beslutades att motionen skulle återremitteras
(KF 2016-11-24 § 126).
Folkhälsorådet har därför på nytt behandlat motionen, och kom då fram till
att ett tillfälle som redan drar mycket folk är marknaden i juni.
Folkhälsorådet beslutade att uppdra åt Thomas Werthén och
folkhälsoplanerare Lena Hedin att planera för hur trygghetsdagen ska
genomföras (FHR 2017-02-22 § 5).
Arbetsutskottet beslutade den 28 mars att föreslå att motionen ska anses
vara besvarad.
Kommunstyrelsens behandling
Susanne Wahlström (M) och Thomas Werthén (M) yrkar att motionen ska
bifallas.
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Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att motionen
ska anses vara besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
och dels Susanne Wahlströms och Thomas Werthéns förslag. Ordföranden
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på arbetsutskottets
förslag röstar ja, den som röstar på Susanne Wahlström och Thomas
Werthéns förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Ja-röster (7)
Ulf Bertills (C)
Lars Davidsson (KD)
Hans Jarstig (KD)
Magnus Carlestav (S)
Ewa Wettebring (S)
Jarl Karlsson (S)
Gunnar Pettersson (S)

Nej-röster (4)
Thomas Werthén (M)
Fredrik Wärnbring (M)
Susanne Wahlström (M)
Morgan Malmborg (-)

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
---
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Dnr KS17/26

§ 69

Svar på motion om ensamkommande ungdomars rätt till
boende och skola
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till socialnämnden och
till barn- och utbildningsnämnden för yttrande och konsekvensbeskrivning.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Maria Alsén (L) har lämnat in en motion med anledning av att Migrationsverket vid åldersprövning av ensamkommande ungdomar har skrivit upp
åldern för ungdomar som har kommit till Habo till 18 år eller äldre.
Motionären för fram att Migrationsverkets uppskrivning av ålder inte
innebär att kommunen måste agera utifrån den nya åldern utan kan fortsätta
att agera utifrån deras tidigare uppgivna ålder.
Motionären menar att när kommunen väljer att ansluta sig till
Migrationsverkets bedömning och se ungdomarna som över 18 år innebär
det att de behöver lämna tryggheten på sitt HVB hem eller i sitt familjehem
och flytta till Migrationsverkets boenden för vuxna. Effekten blir att
ungdomarna inte får fortsätta skolan samt blir utan undervisning. Då flera
ungdomar överklagar sin åldersuppskrivning och inte delar
Migrationsverkets bedömning, samtidigt som allt fler experter inom
sjukvården och juridiken ifrågasätter åldersuppskrivningarnas relevans, har
flera kommuner valt att ungdomarna får bo kvar och fortsätta sin skolgång,
trots Migrationsverkets åldersuppskrivningar. Motionären föreslår därför
att ungdomarna i Habo ska få bo kvar på sitt HVB-hem eller i sitt
familjehem under hela sin asylprocess även om de blir uppskrivna i ålder
samt att ungdomarna ska få fortsätta gå i skolan även om de blir
uppskrivna i ålder.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-03-08 att Sveriges migrationspolitik omfattar flykting- och invandringspolitik, återvändande, stöd för
återvandring och kopplingen mellan migration och utveckling. Den
inbegriper också samarbetet på internationell nivå kring dessa frågor.
Politikområdet är en nationell angelägenhet och hur den utformas avgörs i
riksdagen. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tillsammans med
Försäkringskassan och Länsstyrelserna är de statliga verk och myndigheter
som främst ansvarar för de operativa insatserna. Kommunerna samt
regionerna blir aktörer utifrån sina verksamheter som bland annat omfattar
utbildning, socialtjänst, bostadsförsörjning och sjukvård. Riksdagen har
också stiftat ett antal lagar som riktar sig direkt till kommunerna som
exempelvis anvisningslagen med skyldighet för kommunerna att ta emot
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det antal nyanlända för bosättning som anvisas.
En faktor som kommer att påverka kommunernas verksamhet är att statsbidraget till kommunerna för insatserna till ensamkommande barn under
2017 kommer att reduceras kraftigt jämfört med tidigare nivåer. Från att
tidigare ha erhållit 1 600 kronor per dygn för avtalade platser och därutöver
300 kronor per dygn för belagda platser så kommer bidragsnivån från och
med 1 juli 2017 att minska till 1 350 kronor per dygn för de under 18 år
och 750 kronor per dygn för de över 18 år. Det innebär att om ekonomin
ska kunna balanseras kommer det att bli omöjligt att upprätthålla tidigare
personalbemanning, vilket i sin tur innebär en uppenbar risk för en
försämrad kvalité i verksamheten. Att ha en stor åldersspridning inom både
boenden och skola är också en faktor som påverkar kvalitén i
verksamheten och som också kan leda till en otrygghet.
Att som en mindre kommun besluta att aktivt avvika från upprättade
regelverk och riktlinjer inom ett område där riksdagen avgör den förda
politiken och dess finansiering är ett beslut vars effekter och konsekvenser
behöver diskuteras och analyseras noga.
Arbetsutskottet beslutade den 28 mars att föreslå att motionen ska avslås.
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD) föreslår att motionen remitteras till socialnämnden och
till barn- och utbildningsnämnden för att utreda vilka konsekvenser
förslagen i motionen skulle få.
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att avslå
motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
och dels Hans Jarstigs förslag. Ordföranden ställer proposition på de båda
förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Jarstigs
förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på Hans Jarstigs
förslag röstar ja, den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Ja-röster (10)
Thomas Werthén (M)
Fredrik Wärnbring (M)
Susanne Wahlström (M)
Justeras

Nej-röster (1)
Morgan Malmborg (-)

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-04-06
Forts § 69
Ulf Bertills (C)
Lars Davidsson (KD)
Hans Jarstig (KD)
Magnus Carlestav (S)
Ewa Wettebring (S)
Jarl Karlsson (S)
Gunnar Pettersson (S)
Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Hans Jarstigs förslag.

---
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Dnr KS17/81

§ 70

Redovisning av ej avgjorda motioner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda
motionerna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för
närvarande nio motioner som inte är avgjorda:
1. Motion om ökad trygghet i Habo kommun (M)
Inkom 2016-06-16
Behandlas vid dagens sammanträde.
2. Motion om familjepark (M)
Inkom 2016-10-27
Behandlas vid dagens sammanträde.
3. Motion om nödsändare (SD)
Inkom 2016-12-15
Remitterad till socialnämnden.
4. Motion om ”Hälsans stig”, en promenad runt vackra Furusjö (SD)
Inkom 2016-12-15
Remitterad till fritids- och kulturnämnden.
5. Motion om allmän gatubelysning (S)
Inkom 2017-01-26
Behandlas vid dagens sammanträde.
6. Motion om ensamkommande ungdomars rätt till boende och skola
(L)
Inkom 2017-02-23
Behandlas vid dagens sammanträde.
7. Motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar (MP)
Inkom 2017-03-30
8. Motion om extra busslinje inom samhället (MP)
Inkom 2017-03-30
9. Motion om utökning av närtrafiken (C)
Inkom 2017-03-30
---
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Dnr KS17/81

§ 71

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av de ej avgjorda medborgarförslagen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för
närvarande tio medborgarförslag som inte är avgjorda:
1. Medborgarförslag om upprustning och modernisering av
lekområdet på Svedgatan, Baskarp
Inkom 2016-06-28
Utredning pågår.
2. Medborgarförslag om tätortens centrala delar
Inkom 2017-03-30
Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.
3. Medborgarförslag om tätortsnära skogar och kommunala
naturreservat
Inkom 2017-03-30
Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.
4. Medborgarförslag om att göra om Väst-Göte till
informationscentral
Inkom 2017-03-30
Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.
5. Medborgarförslag om rastplats vid motell Väst-Göte
Inkom 2017-03-30
Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.
6. Medborgarförslag om att laddstolpar vid Väst-Göte
Inkom 2017-03-30
Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.
7. Medborgarförslag om att bygga om motell Väst-Göte till
äldre/demensboende
Inkom 2017-03-30
Remitterad till socialnämnden för beslut.
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8. Medborgarförslag om att byta namn på centrumrondellen
Inkom 2017-03-30
Remitterad till fritids- och kulturnämnden för beslut.
9. Medborgarförslag om att underlätta vandringar utmed Vättern med
broar över bäckarna
Inkom 2017-03-30
Remitterad till fritids- och kulturnämnden för beslut.
10. Medborgarförslag om att ishockeyrink
Inkom 2017-03-30
Remitterad till fritids- och kulturnämnden för beslut.

---
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Dnr KS17/81

§ 72

Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda
fullmäktigebeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av ej verkställda fullmäktigebeslut och ej verkställda motioner, samt att
låta samtliga motioner stå kvar på bevakningslistan.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska
samtliga avgjorda motioner som finns på en bevakningslista redovisas till
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från
bevakningslistan. För närvarande finns följande motioner på
bevakningslistan:
Motion om företagslots (M)
Beslutsdatum: 2016-02-25
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och översänder
den till budgetberedningen. Kommentar: Tjänsten finns med i budgeten
och rekryteringsprocess har påbörjats.
Motion om hundrastgård
Beslutsdatum: 2016-09-29
Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till
budgetberedningen.
Kommentar: Medel för finansiering finns med i budget 2017, men lämplig
plats för hundrastgården har ännu inte setts ut.
Motion om att skapa ett pedagogiskt återvinningssystem
Beslutsdatum: 2017-01-26
Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och uppdrar till barn- och
utbildningsnämnden att undersöka om det finns intresse hos det lokala
näringslivet och hos förskolorna att delta i ett pedagogiskt
återvinningsprojekt.
Motion om lokal för teknikintresserade ungdomar
Beslutsdatum: 2017-01-26
Beslut: Kommunfullmäktige bifaller den första att-satsen i motionen och
uppdrar till fritids- och kulturförvaltningen att utreda möjliga lokaler för
teknikverksamhet och dess kostnader och drift.
Kommentar: Utredning pågår.
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Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut
Sedan 2014 redovisas även övriga kommunfullmäktigebeslut som inte har
verkställts. Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den
31 december 2016 har ännu inte verkställts:

KF § 89 2016-09-29 – Granskning av tillsynsverksamheten inom miljönämnden. Kommentar: Kommunfullmäktige har beslutat att nyckeltal ska
tas fram avseende effektiviteten i miljönämndens tillsynsbesök. Arbetet
pågår.
KF § 107 2016-10-27 – Riktlinjer för bostadsförsörjning i Habo kommun
Kommentar: Arbetet med att ta fram riktlinjer har påbörjats och kommer
under våren att skickas på remiss.
KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal
Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats.
---
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Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Ordförande Gunnar Pettersson och kommunchef Jan Sundman
informerar om studieresa till Frankfurt som genomfördes den 2-5 april
2017.
---
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från personalutskottet
Protokoll från arbetsutskottet
Beslut om bostadsanpassning
---
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