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Dnr KS17/178

§ 105 Detaljplan för del av Bränninge 2:95 och del av Stora Kärr
8:1, samrådsyttrande
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
Ärendebeskrivning
Ett förslag på detaljplan har tagits fram för del av Bränninge 2:95 och del
av Stora Kärr 8:1.
Marken är detaljplanerad för industri men detta är inte längre aktuellt. Idag
finns en kontorsbyggnad samt en lagerlokal på fastigheten. Resterande
mark består av gles lövskog. Denna del önskar exploatören bygga
flerbostadshus på. Ett planförslag är framtaget som möjliggör att marken
bebyggs med fem punkthus i åtta-tio våningar. Den bäck som rinner i
planområdets sydvästra del skyddas genom att denna regleras som
naturområde.
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) föreslår att kommunstyrelsen inte ska ha något att
erinra. Hans Jarstig (KD) och Ewa Wettebring (S) yrkar bifall till detta
förslag.
--Beslutet skickas till:
Byggnadsnämnden
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Dnr KS17/175

§ 106 Ansökan om miljöfarlig verksamhet, yttrande
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till anläggandet av bergtäkt och har
inget att erinra.
Ärendebeskrivning
Trafikverket planerar att bygga ut väg 47/26 till mötesfri motortrafikled.
Det råder dock underskott på material till vägprojektet, detta behöver
tillföras externt. Behovet av material uppgår till ca 500 000 ton berg.
Den föreslagna platsen för bergtäkt ligger inom fastighet Apelskift 2:15 i
Habo kommun. Marken består av brukad skogsmark med enstaka inslag av
åkermark. Det tänkta brytområdet består framförallt av en bergsknalle som
har avverkats.
Platsen ligger i nära anslutning till vägprojektet och bedöms innebära
kortare transporter jämfört med att ta material från befintliga täkter i
regionen. Detta betyder i sin tur mindre miljöbelastning i form av bl.a.
buller och utsläpp samt tunga transporter genom bebyggelseområden.
Alternativa lokaliseringar har bedömts och redovisas i ansökan. Platsen
som föreslås bedöms ha flest fördelar och minst påverkan.
Fastigheten omfattas inte av några särskilt utpekade allmänna intressen
eller riksintressen. En naturvärdesinventering har utförts i området som i
sin helhet bedöms ha låga naturvärden.
Det har även utförts arkeologiska utredningar som redovisar enstaka
nyupptäckta fynd, t.ex. två förhistoriska gravar. Ett skyddsavstånd till
dessa är beslutat. Det har även tagits fram en hydrogeologisk utredning,
bullerutredning samt riskanalys.
Tillståndsansökan hanteras av miljöprövningsdelegationen (MPD) i
Linköping. Det är tillståndsmyndigheten som fastställer villkoren för att
bedriva verksamheten. Habo kommun har fått möjlighet att yttra sig i
ärendet. Senast datum för yttrande är 2017-08-11. Habo kommun har fått
förlängd remisstid tom 2017-08-23.
Tekniska förvaltningen bedömer utifrån inkommen ansökan att föreslagen
plats för bergtäkt är acceptabel och har inget att erinra.
--Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen i Östergötland
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Dnr KS16/229

§ 107 Riktlinjer för bostadsförsörjning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för
bostadsförsörjning.
Revidering samt prövning av riktlinjernas aktualitet och genomförda
åtgärder ska ske i slutet av år 2020.
Ärendebeskrivning
Varje kommun ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjning anta riktlinjer för att planera för bostadsförsörjningen i
kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-27 § 107 att uppdra
till byggnadsnämnden att ta fram förslag på riktlinjer för
bostadsförsörjning. Ett förslag till riktlinjer har sedan arbetats fram och
byggnadsnämnden beslutade 2017-04-05 § 39 att godkänna förslag på
riktlinjer för bostadsförsörjning samt att skicka dessa på remiss till alla
nämnder i Habo kommun. Riktlinjerna skickades den 18 april 2017 ut på
remiss till dessa, samt till grannkommunerna, Regions Jönköpings län och
till länsstyrelsen.
Sju remissyttranden har inkommit och utifrån dessa har vissa justeringar i
riktlinjerna gjorts.
---
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Dnr KS17/199

§ 108 Samråd för Hjo kommuns bostadsförsörjningsprogram
Beslut
Habo kommun har inget att erinra angående Hjo kommuns förslag till
bostadsförsörjningsprogram.
Ärendebeskrivning
Hjo kommun har översänt förslag till bostadsförsörjningsprogram till Habo
kommun för yttrande
--Beslutet skickas till:
Hjo kommun
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Dnr KS17/68

§ 109 Redovisning av socialnämndens ekonomi
Socialchef Betty Svensson redovisar det ekonomiska utfallet för
socialnämnden till och med juli månad. Prognosen för helåret visar på ett
underskott om 6 miljoner kronor. Äldreomsorgen redovisar ett underskott
om ca 4 miljoner kronor, främst inom hemtjänsten. Underskottet beror
också på ökade placeringar av barn och unga inom individ- och
familjeomsorgen, och även funktionshinderomsorgen redovisar ett
underskott som beror på förändringar hos försäkringskassan som innebär
att kommunen får överta ansvaret när försäkringskassan ger avslag på
assistans.
Positivt är att sjukfrånvaron och övertidstimmarna inom förvaltningen har
minskat.
Hans Jarstig (KD), socialnämndens ordförande, informerar om att
majoriteten kommer föreslå att socialnämnden ska begära ett tilläggsanslag
om 5 miljoner kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Dnr KS17/68

§ 110 Ekonomisk uppföljning
Kommunchef Jan Sundman ger en kort prognos för helåret, baserat på
utfallet den 31 juli. Prognosen visar på ett plusresultat om 15 miljoner
kronor. Investeringarna släpar dock och än så länge är endast 25 % av
investeringsbudgeten förbrukad.
Jan Sundman informerar också om att befolkningsutvecklingen inte stiger i
den takt som man hade förväntat sig. Hittills i år har befolkningen ökat
med 1 %, att jämföra med 1,8 % föregående år (det vill säga 121 respektive
209 personer).
---
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§ 111 Delegation fastighetsinköp
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka delegationen till
kommunstyrelsens arbetsutskott innebärande att arbetsutskottet får besluta
att köpa in fastigheter i hela kommunen. Sådant förvärv ska snarast
anmälas till kommunfullmäktige med förslag till täckning av förskotterade
medel.
Delegationsrätten gäller under förutsättning att arbetsutskottets beslut om
inköp är enigt.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-03-21 har arbetsutskottet
delegation på att köpa in fastigheter i centrumnära lägen i syfte att skaffa
rådighet över central mark för framtida behov. Sådant förvärv ska snarast
anmälas till kommunfullmäktige med förslag till täckning av förskotterade
medel.
Det har uppstått tillfällen då kommunen snabbt behövt agera på
fastighetsmarknaden även utanför centrum. Därför föreslås att
arbetsutskottets delegation utökas till att gälla hela kommunen.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdrag till exempelvis tekniske
chefen att lämna bud på en fastighet som är till salu, så bestämmer
arbetsutskottet den högsta nivån som ska gälla på den aktuella fastigheten.
Förvärvet ska snarast anmälas till kommunfullmäktige med förslag till
täckning av förskotterade medel.
Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 24 november 2016 § 125.
Kommunfullmäktige beslutade då att återremittera ärendet. Arbetsutskottet
har nu arbetat om förslaget och beslutade den 13 juni att föreslå att
delegationsrätten ska gälla under förutsättning att arbetsutskottet är enigt i
sitt beslut att köpa in fastigheter.
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Morgan Malmborg (-) yrkar avslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
och dels Morgan Malmborgs förslag. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag. --Justeras
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Dnr KS17/147

§ 112 Omfördelning av investeringsmedel för ny elmatning till
kommunhuset
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela 1,3 miljoner kronor från investeringsprojekt 22039
(ombyggnad av högspänningsanläggning på vårdcentrum) till nytt projekt
för att ny strömförsörjning till kommunhuset, och
att i samband med budgetarbete 2018 förslå budgetberedningen tillskjuta
motsvarande belopp om 1,3 miljoner kronor för ombyggnad av
högspänningsanläggning på vårdcentrum.
Ärendebeskrivning
Efter att kommunhuset byggts till och belastningen ökat på elförsörjningen
så har strömavbrott uppstått vid några tillfällen. Vid dessa tillfällen har inte
reservkraften startat eftersom avbrottet skett på grund av att en intern
huvudsäkring löst ut. Detta har resulterat i att strömförsörjningen till bl.a.
serverrummet avbrutits vilket krävt snabba insatser från IS/IT-avdelningen
och Tekniska förvaltningen för att undvika allvarliga IS/IT problem.
Tekniska förvaltningen har gjort en kartläggning av husets elförsörjning
och kommit fram till att den abonnerade effekten behöver höjas och att
ställverket behöver byggas om för att kunna säkra strömförsörjningen.
Habo Kraft har lämnat en offert på 282 000 kronor för en ny anslutning.
Totalt med grävarbeten och asfaltering kommer kostnaden för anslutningen
att kosta ca 500 000 kronor och kostnaden för ombyggnad av ställverket ca
800 000 kronor.
Under 2017 planerades högspänningsställverket på vårdcentrum att byggas
om. Diskussioner förs nu med Habo Kraft om att eventuellt överlåta
anläggningen till bolaget. En eventuell överlåtelse av anläggning behöver
klargöras innan det fastställs hur ombyggnaden ska ske vilket inte bedöms
hinnas med under 2017.
Tekniska förvaltningen föreslår därför att 1,3 miljoner kronor flyttas över
från projekt 22039 till ett nytt projekt för strömförsörjning till
kommunhuset. Budgetberedningen föreslås sedan besluta att tillskjuta
motsvarande summa för att genomföra ombyggnaden av
högspänningsanläggningen på vårdcentralen 2018.
--Beslutet skickas till: Teknisk chef
Ekonomienheten
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Dnr KS16/56

§ 113 Kemikalieplan – antagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta kemikalieplanen med
undantag av åtgärd 2.1.2. Eventuella medel för tillsättning av ny tjänst som
är en konsekvens av åtgärden beslutas i budgetberedningen under hösten
2017.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen fick under 2016 i uppdraget av kommunstyrelsen
att upprätta en kommunövergripande kemikalieplan. Planen är en
grundförutsättning för att kommunen och de kommunala bolagen ska
kunna arbeta systematiskt med kemikalier för att uppfylla dagens och
framtidens kemikalielagstiftning. Åtgärderna i planen syftar till att
möjliggöra att uppsatta regionala och lokala mål inom kemikalieområdet
uppnås.
Planen har varit ute på remiss och reviderats efter inkommande synpunkter.
Det strategiska arbetet i form av åtgärder för att fasa ut kemikalier i
kommunens verksamheter är uppdelat i fem fokusområden. Ett
fokusområde är upphandling och kontroll under vilken det finns en åtgärd
som heter 2.1.2 Kontroll och uppföljning av ställda avtalskrav. För att
kunna genomföra denna åtgärd beräknas en ny tjänst behövas till en
kostnad av 500 000 kronor. Kommunfullmäktige bör inte besluta om
inrättandet av en ny tjänst utan att pröva den mot andra behov och
ekonomiska möjligheter, varför det föreslås att beslut om medel för just
denna åtgärd hänskjuts till budgetberedningen.
---
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Dnr KS17/71

§ 114 Svar på medborgarförslag om tätortens centrala delar
Beslut
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning
till tekniska förvaltningens beskrivning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit om att det är viktigt att kommunen
skaffar sig dispositionsrätt till samhällets centrala delar för att kunna
planera och bygga ett ändamålsenligt centrum för invånarnas bästa.
Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till kommunstyrelsen för
beslut.
Teknisk chef Svante Modén skriver 2017-04-27 att tekniska förvaltningen
tolkar att förslagsställaren med dispositionsrätt avser förvärv av fastigheter.
2013 antog kommunen ett visionsdokument för centrumutveckling där det
bland annat framgår att kommunen aktivt ska verka för att det byggs fler
bostäder i centrum och att genom det kommunala bostadsbolaget initiera
byggnationen. Habo Bostäder köpte 2016 en centralt belägen fastighet norr
om cirkulationsplatsen vid Malmgatan-Hjovägen, och har ambitionen att
bygga 70-80 lägenheter på tomten. Habo kommun förvärvade 2013 en
centrumnära fastighet vid Malmgatan i markberedskapssyfte.
I riktlinjerna för bostadsförsörjning som planeras antas i augusti finns en
åtgärd formulerad som innebär att kommunen generellt ska arbeta med
strategiska markförvärv.
Sammanfattningsvis anser tekniska förvaltningen att medborgarens förslag
med hänvisning till ovanstående beskrivning har, eller är på god väg, att
infrias.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Dnr KS17/56

§ 115 Svar på medborgarförslag om laddstolpar vid Väst-Göte
Beslut
Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning
till tekniska förvaltningens beskrivning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att installera
laddstolpar för elbilar vid motell Väst-Göte, eller eventuellt i Fagerhult och
i Brandstorp. Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till
kommunstyrelsen för beslut.
Tekniska förvaltningen skriver 2017-05-04 att det i förslaget nämns en
laddtid på max 30 minuter vilket innebär att så kallade snabbladdare eller
”superchargers” behöver installeras. Kostnaden för att installera en sådan
laddare är mellan 200 000-500 000 kronor beroende på närhet till
strömförsörjning, nätets kapacitet och vilken typ av driftövervakning som
väljs.
Tekniska förvaltningen skriver vidare att det knappast kan betraktas som
ett kommunalt ansvar att stå för laddinfrastruktur som syftar till att betjäna
trafikanter som passerar kommunen. Det finns dock ett antal privata
laddoperatörer i Sverige som utvecklar laddinfrastrukturen längs det
statliga vägnätet.
Habo kommun har hittills under 2017 installerat publika semisnabbladdare
vid kommunhuset och vid den nya pendelparkeringen vid stationsområdet.
Sammanlagt sju publika laddplatser finns nu tillgängliga i kommunen och
ytterligare laddstationer finns planerade i Habo centrum och vid
vårdcentrum.
Tekniska förvaltningen anser sammanfattningsvis att kommunen bör
prioritera laddstationer som betjänar kommuninvånare och besökare och
låta den övriga laddinfrastrukturen utvecklas via privata initiativ.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Dnr KS16/257

§ 116 Svar på motion om familjepark
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
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.
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).
Motionen behandlades av kommunfullmäktige den 27 april 2017, som då
beslutade att återremittera den till kommunstyrelsen för ytterligare utredning vad gäller kostnaderna och placering av familjeparken.
I motionen görs en jämförelse med stadsparken i Jönköping och
motionären skriver att det är motiverat att även Habo kommun kan erbjuda
något liknande. Motionären skriver även att tillgänglighetsanpassning,
parkering och möjlighet till toaletter är aspekter som ska beaktas.
Utifrån detta har tekniska förvaltningen sedan tidigare gjort bedömningen
att en familjepark enligt det som beskrivs i motionen kräver en förhållandevis stor investering. Kommunen står inför stora investeringsbehov och
därför måste prioriteringar göras både vad gäller ekonomiska och personella resurser.
Vid kommunfullmäktiges behandling av motionen den 27 april framkom
att Moderaterna kunde tänka sig en annan typ av park än det som står
angivet i motionen, och man önskade utredning av flera alternativ.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-06-01 att det efter samråd med
tekniska chefen framkommit att det är svårt för förvaltningen att göra
utredningar på ospecificerade underlag. Önskas en utredning av en annan
typ av familjepark än det som översiktligt beskrivits i motionen vore det
önskvärt om motionären kan inkomma med en ny motion som mer
beskriver ambitionsnivå och konkreta exempel på vad en familjepark, som
motionären ser framför sig i Habo, skulle kunna innehålla. Även tankar
kring var den i så fall skulle kunna placeras skulle vara värdefulla underlag
för en utredning. Vid samtal med kommunalråden från majoriteten
Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-08-16

152

Forts § 116
framkommer att de anser att tanken med en familjepark i Habo är
intressant, men bedömningen att det som står angivet i motionen skulle
kräva investeringar på en nivå som man nu, med tanke på
kommunens i övrigt omfattande investeringsbehov av bland annat nya
skolor, förskolor och äldreboenden, inte är beredd att göra kvarstår.
---
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Dnr KS17/117

§ 117 Kommunikationspolicy för Habo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kommunikationspolicy för Habo kommun.
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
kommunikationspolicy. Ärendet behandlades vid kommunstyrelsens
sammanträde den 23 maj 2017. Kommunstyrelsen beslutade då att
återremittera ärendet till kommunledningsförvaltningen med uppdrag att
skriva in ett stycke i policyn om förtroendevaldas roll.
För att tydliggöra förtroendevaldas ansvar för kommunikationen har
följande mening lagts till under rubriken Massmedia: ”I politiska frågor har
chef i sin tur alltid rätt att hänvisa till respektive nämndsordförande.”
Syftet med policyn är att skapa förutsättningar för ett gemensamt
förhållningssätt i kommunens arbete med kommunikation och information.
Policyn bör kunna bidra till att utveckla den kommunala demokratin och
stimulera den kommunala verksamheten till engagemang och dialog.
Policyn ska också kunna fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och i
kontakterna med omvärlden.
Kommunikationspolicyn vänder sig främst till anställda i kommunen men
fungerar också som ett stöd för förtroendevalda som agerar företrädare för
Habo kommun.
Kommunikationspolicyn är ett övergripande dokument, utöver policyn
finns andra redan antagna dokument som mer i detalj reglerar hur
kommunen ska kommunicera och informera, t ex webbpolicy, grafisk
manual och riktlinjer för sociala medier.
---
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Dnr KS17/161

§ 118 Ny valdistriktsindelning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ny
valdistriktsindelning enligt valnämndens förslag.
Vidare föreslås att distriktet Kråkeryd byter namn till KråkerydMölekullen, att distriktet Kärr byter namn till Kärr-Sjogarp och att
distriktet Gunnarsbo byter namn till Centrum-Gunnarsbo.
Ärendebeskrivning
Inför valet 2018 har valnämnden sett över valdistriktsindelningen i Habo
tätort. Anledningen är att ett valdistrikt ska ha minst 1000 och max 2000
röstberättigade och Habo tätort har två valdistrikt som inte håller sig inom
dessa ramar.
Enligt statistik från Valmyndigheten per den 1 mars 2017 har Kråkeryds
valdistrikt endast 979 röstberättigade medan Bränninge har 2112
röstberättigande. Vid valet 2014 framkom det synpunkter från både
Bränninge och Gunnarsbo valdistrikt om att man upplevde att valdistrikten
var för stora.
Valnämndens sekreterare har med hjälp av tekniska förvaltningen tagit
fram förslag till ny valdistriktsindelning. Utgångspunkten har varit att
Kråkeryds valdistrikt ska bli större medan Bränninge och Gunnarsbo ska
minska. Förslaget till ny indelning innebär att boende på Mölekullen byter
valdistrikt från Gunnarsbo till Kråkeryd och att boende på Sjogarp byter
valdistrikt från Bränninge till Kärr. Utöver detta har finjusteringar av
gränserna gjorts för att dels ”räta ut” gränsdragningen enligt direktiv från
Valmyndigheten och dels för att göra Gunnarsbo, Kärr och Bränninge till
lika stora distrikt.
Enligt tekniska förvaltningens beräkningar innebär den nya indelningen
följande antal röstberättigande per distrikt (i maj 2017):
Bränninge 1660
Gunnarsbo 1574
Kärr
1606
Kråkeryd
1237
Kyrkbyn-Furusjö 1084
Gustav Adolf-Brandstorp 1307
Målet att minska antalet röstberättigade på Bränninge nås i det nya
förslaget, men detta har inneburit att Kärrs och Gunnarsbo distrikt har
blivit större, varför målet att minska antalet röstberättigande inom
Gunnarsbo inte nås.
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Forts § 118
På Bränninge kommer det troligtvis ske en fortsatt utbyggnad varför antalet
röstberättigade antagligen kommer att stiga ytterligare fram till valet 2018.
Valnämnden föreslår också att vissa av distrikten byter namn för att bättre
beskriva vilka områden som ingår.
Det är länsstyrelsen som beslutar om valdistriktsindelningen efter förslag
från kommunfullmäktige. Senast den 1 oktober 2017 ska kommunfullmäktiges förslag lämnas in till länsstyrelsen.
---
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Dnr KS17/144

§ 119 Svar på skrivelse angående insynsplats i socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsen avslår Habodemokraternas begäran om att få insynsplats
i socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg, Elisabeth Malmborg och Lennart Karlsson från det
nystartade partiet Habodemokraterna har i skrivelse önskat att få
insynsplats i socialnämnden.
Enligt socialnämndens reglemente ska parti som är representerat i
kommunfullmäktige men inte får en plats i nämnden beredas insynsplats.
Habodemokraterna är dock inte representerade i fullmäktige då de är
invalda på mandat för Sverigedemokraterna.
--Beslutet skickas till:
Habodemokraterna
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Dnr KS17/145

§ 120 Svar på skrivelse angående frågepanelen
Beslut
Kommunstyrelsen avslår Habodemokraternas begäran om att få delta på
Frågepanelen.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg, Elisabeth Malmborg och Lennart Karlsson från det
nystartade partiet Habodemokraterna har i skrivelse önskat att få ingå i
Frågepanelen.
--Beslutet skickas till:
Habodemokraterna
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Dnr KS17/174

§ 121 Sammanträdesplan 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att godkänna sammanträdesplanen avseende 2018.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt nedan.
Då sista torsdagen i mars månad sammanfaller med skärtorsdagen, föreslås
att kommunfullmäktige i mars månad förläggs till torsdagen veckan innan.
Sammanträdet i december sammanfaller med Luciadagen, och då det
brukar vara ett stort firande i sporthallen den kvällen så föreslås att
kommunfullmäktige i december förläggs till onsdagen kvällen innan
istället.
Eftersom 2018 är valår bör ett extra sammanträde hållas mellan den 15
oktober och den 25 oktober för att välja valberedning. Detta sammanträde
föreslås äga rum den torsdagen den 18 oktober.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Kommunstyrelsen

(må 11 dec 2017)
ti 23 jan
ti 27 feb
ti 27 mars
ti 15 maj

on 10 jan
on 7 feb
on 7 mars
on 11 apr
on 30 maj

to 25 jan
to 22 feb
to 22 mars
to 26 apr
to 14 juni

ti 12 juni
ti 28 aug
ti 25 sep
ti 23 okt
ti 13 nov
ti 11 dec

on 15 aug
on 12 sep
on 10 okt
on 14 nov
on 28 nov

to 30 aug
to 27 sep
to 18 okt, to 25 okt
to 29 nov
on 12 dec

---
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§ 122 Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Jönköpings kommun: Framförd kritik mot överförmyndaren
2. Länsstyrelsen i Östergötland: Inspektion enligt 20 §
förmynderskapsförordningen av överförmyndaren i Habo
kommun
3. Stämmoprotokoll från bolagens årsstämmor.
4. Förvaltningsrätten: Överklagande av beslut att bekosta rivning av
Gröne vägens skola
5. Förvaltningsrätten: Yttrande över överklagande att bekosta
rivning av Gröne vägens skola

---
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§ 123 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från personalutskottet
Protokoll från arbetsutskottet
Protokoll från arbetsutskottet
Beslut om bostadsanpassningsbidrag
Beslut om vikarie för teknisk chef
Beslut om yttrande till förvaltningsrätten
Beslut om utlandsresa i tjänsten
Beslut om anställning av projekt- och miljöingenjör
---
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