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Dnr KS17/113

§ 142 Information om pågående projekt inom gatu/va-enheten
Gatu/va-chef Lubomira Eng informerar om pågående arbeten runt om i
Habo. Det är mycket på gång just nu, bland annat:
• Skolgatan – nytt vatten och avlopp och ny gata.
• Ombyggnation av Bränningegatan
• Mysketgatan, ny industrigata på Tumbäck
• Västra Solhöjden – ny dagvattendamm
• Munkvägen – stor reparation efter vattenläcka
• Flera gång- och cykelvägsåtgärder i Kråkeryd
• Gatorna på Lilla Bränninge etapp 1 kommer snart att övergå i
kommunal regi
• Hastighetsdämpande åtgärder på Kärnekullavägen
• Stängsel vid järnvägen för att minska spårspringet
• Utbyte av kvicksilverarmaturer till LED-lampor i gatubelysning
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Dnr KS17/72

§ 143 Svar på medborgarförslag om tätortsnära skogar och
kommunala naturreservat
Beslut
Medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till nedanstående
beskrivning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommunen bör
säkerställa tillgången till tätortsnära skogar för kommunens invånare, och
att detta med fördel kan göras genom inrättande av kommunala
naturreservat.
Teknisk chef Svante Modén skriver 2017-09-24 att Habo kommun har i
samarbete med förslagsställaren upprättat en policy för hur kommunen och
privata skogsägare bör förhålla sig till tätortsnära skogar. Policyn antogs av
fullmäktige 2015-06-18. I policyn framgår det att kommunen ska vara
aktiv vid försäljning av tätortsnära skogar för att öka rådigheten men
formulerar inga ambitioner att inrätta kommunala naturreservat.
Senast ett skogsskifte var till salu var 2013. Kommunstyrelsen beslutade då
att kommunen skulle lämna bud på fastigheten vilket så skedde, men
säljaren valde tyvärr en annan köpare utan att kommunen fick chans att
fullfölja budgivningen.
Tekniska förvaltningen håller med förslagsställaren om att kommunen bör
säkerställa tillgången till tätortsnära skogar och kommer även
fortsättningsvis att initiera kommunens delaktighet vid framtida
skogsförsäljningar.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren

Justeras
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Dnr KS17/58, KS17/70

§ 144 Svar på två medborgarförslag om att göra om Väst-Göte till
informationscentral/rastplats
Beslut
Medborgarförslagen anses vara besvarade med hänvisning till
nedanstående beskrivning.
Ärendebeskrivning
Två medborgarförslag har inkommit med till stor del samma innebörd där
man föreslår att kommunen återställer rastplatsen vid före detta Västgöte
motell, eftersom Trafikverket avsagt sig ansvaret för drift och skötseln.
Förslagsställarna anser bland annat att platsen bör kompletteras med
bänkar och bord och den ena förslagsställaren anser att platsen är lämplig
för marknadsföring och information om Habo kommun.
Tekniska förvaltningen har nyligen ställt bänkar och bord på plats vid
rastplatsen. Fritid- och kulturförvaltningen informerar fortlöpande om
Vättern och intressanta utflyktsmål på informationstavlan som finns vid
rastplatsen. Det finns även en låda på plats där man kan hämta kommunens
besökskarta.
Habo kommun har fortfarande avtal med det före detta motellets
fastighetsägare om utnyttjande av toaletter och skötsel av området kring
rastplatsen. Skötseln har varit bristfällig efter att motellet upphörde med sin
verksamhet men tekniska förvaltningen har ambitionen att tillse att
skötseln förbättras till en godtagbar nivå
Tekniska förvaltningen anser med hänvisning till ovanstående att förslagen
i stor utsträckning tillmötesgåtts.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställarna

Justeras
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Dnr KS17/218

§ 145 Dispositionsrätt av tomt – Kyrkeryd 6:71, 6:72 och 6:11
Beslut
Kommunstyrelsen beviljar ansökan och ger uppdrag till tekniska chefen att
upprätta markanvisningsavtal och genomföra marköverlåtelsen.
Ärendebeskrivning
En ansökan har inkommit om att få köpa tre av kommunens fastigheter,
Kyrkeryd 6:71, Kyrkeryd 6:72 samt Kyrkeryd 6:11. Syftet är att bebygga
dessa fastigheter med fyra radhuslängor med totalt 12 lägenheter i
hyresrättsform. Byggnationen uppförs av Mjöbäcksvillan.
För fastigheterna gäller en detaljplan från 2011(0643-P88). Detaljplanen
möjliggör byggnation av grupphusbebyggelse (radhus/parhus). Det aktuella
området är ca 4000 kvadratmeter stort och avgränsas i norr av
Lybäcksvägen, i söder av gång- och cykelväg samt Hjovägen och i nordöst
och väster av gång- och cykelvägar.
Tekniska förvaltningen har gjort bedömningen att föreslagen bebyggelse
väl stämmer överens med detaljplanens intentioner och kommunens behov
av hyresrätter och är därmed positiv till marköverlåtelsen.
--Beslutet skickas till:
Teknisk chef

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-10-11

189
Dnr KS17/237

§ 146 Riktlinjer för markanvisning
Beslut
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för markanvisning.
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade den 24 juni 2014 om en lag om riktlinjer för
kommunala markanvisningar (SFS2014:899) som har betydelse för
kommunerna. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2015, med vissa
övergångsbestämmelser. Lagen definierar markanvisning enligt följande:
”Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en
kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en
begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst kommunägt markområde för
bebyggande.” Vidare slås det fast att en kommun som genomför
markanvisningar ska anta riktlinjer för denna verksamhet. Riktlinjerna ska
beskriva ”kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller
upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning”.
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till Riktlinjer för
markanvisning. Med detta vill kommunen ge en tydlig information om de
fördelningsgrunder och rutiner som Habo kommun tillämpar vid anvisning
av mark. Tekniska förvaltningen bedömer att det framtagna dokumentet
med riktlinjer för markanvisning kommer att tydliggöra hanteringen av
marktilldelning för intressenter och även utgöra ett viktigt stöd för de
politiker och tjänstemän som hanterar frågan.
--Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen

Justeras
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Dnr KS14/49

§ 147 Omfördelning av investerings för renovering av
Hagabodaskolan hus 2
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omfördela 1,5 miljoner kronor från investeringsprojekt 22029
(Sporthall, läktare) och 2 miljoner kronor från investeringsprojekt 22040
(Gruppbostad) till projekt 22038 (Fuktåtgärder Hagabodaskolan hus 2),
samt
att anta anbudsgivare TE 1, Jonsons Byggnads AB Bankeryd, som lämnat
ett anbud på 6 490 000 kronor.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har upphandlat totalentreprenad avseende
ombyggnad av Hagabodaskolan hus 2. Två anbud har inkommit.
Anbudsgivare TE 1, som lämnat det lägsta anbudet, har gett ett pris på ca
6,5 miljoner kronor. Efter utvärdering beräknas den totala kostnaden för
projektet till 7,5 miljoner kronor. I budget för projektet finns endast 4
miljoner kronor, varför omfördelning måste ske från andra projekt.
--Beslutet skickas till:
Ekonomienheten
Tekniska förvaltningen

Justeras
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Dnr KS17/68

§ 148 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den
ekonomiska uppföljningen för tertial 2 2017.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Johan Bokinge redovisar en ekonomisk uppföljning för
tertial 2 2017. Underlaget grundas på förbrukningen till och med augusti
månad och redovisar det förväntade resultatet vid årets slut.
Resultatet för perioden januari till och med augusti är 36,9 miljoner kronor.
Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 18 miljoner kronor, vilket är
6,3 miljoner kronor bättre än budgeterat. I prognosen ingår inte kommande
intäkter från tomtförsäljning.
Att prognosen är lägre än resultatet för delåret beror bland annat på
semesterlöneskulden som för resterande del av 2017 förväntas belasta
resultatet med 10 miljoner kronor. Utöver detta förväntas ett antal
investeringar bli avslutade och avskrivningarna beräknas öka under hösten
och belasta resultatet med ca 1 miljon kronor.
Utfallet för bolagen är 9,7 miljoner kronor per den 31 augusti, och
prognosen för helåret pekar på ett resultat på 12,7 miljoner kronor. För hela
koncernen Habo kommun visar prognosen därmed på ett överskott på 30,7
miljoner kronor.
Ekonomichefen ger även en uppföljning av de verksamhetsmål som ska
följas upp under 2017. Prognosen visar att målen God serviceanda, I Habo
är barnen i centrum, God kvalitet och Föredöme som arbetsgivare nås
delvis. Målen En sund ekonomi och ekonomistyrning och Mångsidigt
näringsliv nås däremot ej.
---

Justeras
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Dnr KS17/226

§ 149 Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden
tilläggsanslag med 4 555 000 kronor, samt att ändra målsättningen i
socialnämndens antagna styrkort för 2017-2019 till följande:
Kostnad särskilt boende äldreomsorg per brukare och år = 945 000 kr
Kostnad hemtjänst äldreomsorg per brukare och år = 371 000 kr
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har begärt tilläggsanslag för år 2017 med 4 555 000 kronor.
Nämnden beslutade också föreslå kommunfullmäktige att ändra
målsättningen i antagna styrkort för år 2017 enligt följande:
Kostnad för särskilt boende äldreomsorg, per brukare och år:
945 000 kronor (tidigare 835 000 kronor).
Kostnad för hemtjänst äldreomsorg, per brukare och år:
371 000 kronor (tidigare 350 000 kronor).
Socialnämndens budget är 168 922 000 kronor. Efter föreslaget
tilläggsanslag uppgår budgeten till 173 477 000 kronor.
Kommunens resultatbudget är 11 713 000 kronor. Efter föreslaget
tilläggsanslag uppgår resultatbudgeten till 7 158 000 kronor.
---

Justeras
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Dnr KS17/243

§ 150 Utredning av socialnämndens verksamhet
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att upphandla konsult för ett genomföra en
utredning av socialnämndens verksamhet. Kommunchefen uppdras att ta
fram ett upphandlingsunderlag med uppdragsbeskrivning.
Kommunchef, ekonomichef och tillförordnad socialchef utses att ingå i
arbetsgrupp för projektet och kommunstyrelsens arbetsutskott utses till
styrgrupp.
För projektet avsätts 500 000 kronor som finansieras inom
kommunstyrelsens budgetram.
Frågan om rekryteringen av socialchef ska hanteras av arbetsutskottet.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att en utredning ska genomföras av
socialförvaltningens verksamheter av en extern konsult och att
kommunstyrelsen ska tillskjuta medel för utredningen. Anledningen är att
det har konstaterats att Habos äldreomsorg är mycket dyr i förhållande till
vad den borde kosta utifrån demografiska förhållanden. Kostnaderna ligger
ca 43 % högre än förväntat, vilket innebär att äldreomsorgen i Habo
kommun är dyrast av alla kommuner i landet. Kostnaderna för
äldreomsorgen har fortsatt att vara mycket högre än budget.
Det finns behov av att utreda socialförvaltningens samtliga verksamheter i
syfte att hitta sätt att anpassa och finna samordningsfördelar för att
långsiktigt säkerställa att verksamheterna bedrivs effektivt och
ändamålsenligt. Den ekonomiska prognosen från socialnämnden är negativ
med ett stort prognostiserat underskott för 2017. Budgeten inför 2018-2020
pekar på att socialnämnden har behov av ett betydande belopp utöver
budgetnivån för 2017 (SN 2017-09-20 § 106).
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) tycker att en utredning ska göras, men yrkar att
rekryteringsprocessen av socialchef pausas till dess att utredningen är klar.
Gunnar Pettersson (S) anser att rekryteringen kan försvåras om processen
nu pausas.
Ajournering begärs 18.10. Sammanträdet återupptas 18.30
Gunnar Pettersson föreslår att frågan om rekrytering av socialchef ska
hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen enas om
att göra så.
---

Justeras
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Dnr KS16/316

§ 151 Heltid som norm, handlingsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta övergripande plan
på hur heltid som norm ska implementeras i Habo kommun.
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sveriges
Kommunalarbetarförbund har träffat en överenskommelse om att heltid ska
vara norm vid nyanställningar samt att fler ska arbeta heltid. Alla
kommuner ska planera för hur detta arbete ska ske, i samarbete med den
lokala arbetstagarorganisationen, och med utgångspunkt från
verksamhetens behov och resurser. En handlingsplan ska tas fram senast
den 31 december 2017 och vara en utgångspunkt för det fortsatta arbetet
med årlig avstämning fram till 31 maj 2021.
Habo kommun står inför ett ökat behov av att rekrytera personal i
framtiden, inte minst utifrån kommande pensionsavgångar och den
demografiska utvecklingen, och det finns ett behov av att fler arbetar mer i
framtiden. Kommunens målsättning med arbetet ”heltid som norm” är
därför att trygga framtidens kompetensförsörjning i kombination med att
kunna erbjuda attraktiva anställningar samt förbättra förutsättningarna för
en ökad jämställdhet.
Personalenheten har tagit fram en övergripande plan hur heltid som norm
ska implementeras i Habo kommun. Planen har kommunicerats med
Kommunal samt övriga fackförbund.
Planen innebär att implementering av Time Care Planering påbörjas i
början 2018 för att vara i skarp drift från hösten 2018. Systemansvaret
ligger på personalenheten och det operativa arbetet i Time Care Planering
ligger på förvaltningarna. Förvaltningarna har ansvaret för genomförande
och personalenheten bistår i frågan.
Från år 2019 ska alla vakanta tjänster utannonseras som heltider inom
Kommunals avtalsområde. Sökande som erbjuds anställning som har
förbehåll att ej arbeta heltid erbjuds sysselsättningsgrad som tidigare
befattningshavare haft eller annan sysselsättningsgrad. Tjänstledigheter för
egna angelägenheter utan lön hanteras restriktivt.
Under 2020 prövas om alla vakanta tjänster inom samtliga avtalsområden
ska annonseras som heltid med samma villkor som tillämpats för
Kommunals avtalsområde. Under 2021 ska projektet utvärderas.
--Justeras
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Dnr KS17/238

§ 152 Uppsägning av avtal om överlåtelse av skyldighet att
erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende för
omförhandling samt fördjupad uppföljning av volym- och
kostnadsutvecklingen inom hemsjukvården
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom PKS beslut att säga upp befintligt
avtal för omförhandling gällande skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård
i ordinärt boende samt att genomföra en fördjupad uppföljning av volymoch kostnadsutvecklingen inom hemsjukvården.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan (PKS) beslutade 2017-09-07 att säga
upp befintligt avtal för omförhandling mellan Landstinget (nuvarande
Region Jönköpings län) och kommunerna i Jönköpings län gällande
överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende.
PKS beslutade vidare att den fördjupade uppföljningen av volym- och
kostnadsutvecklingen inom hemsjukvården genomförs med utgångspunkt i
den uppdragsbeskrivning som antogs av PKS den 11 maj 2017 samt att
kommunernas finansiering av den fördjupade uppföljningen sker inom
ramen för Kommunal utveckling. Vidare beslutade PKS att söka stöd för
beslutet genom att rekommendera länets kommuner att anta ovanstående
förslag till beslut.
Bakgrunden till beslutet är att det i Jönköpings län vid årsskiftet 2012-2013
genomfördes en överföring av ansvar för hemsjukvård från landsting till
kommuner (KomHem) med tillhörande skatteväxling. Intentionerna i
arbetet med KomHem var att åstadkomma en jämlik vård och omsorg i
hela länet, att ha medborgaren i fokus samt att kunna bilda team över
organisationsgränserna.
Sedan KomHem genomfördes ser Jönköpings läns kommuner en ökning av
kostnader och resursåtgång i sina vård- och omsorgsverksamheter, både när
det gäller personal, medicintekniska hjälpmedel och sjukvårdsartiklar.
Denna ökning upplevs vara större än vad som beräknades i arbetet med
KomHem-avtalet. Resultatet av den sedan tidigare genomförda
uppföljningen av volym- och kostnadsutvecklingen har inte varit
tillräckliga för att förklara denna ökning, varför nu Jönköpings läns
kommuner önskar en fördjupad uppföljning.
Syftet med uppföljningen är att undanröja eller bekräfta misstro och
missnöje med resultatet av KomHem, för att sedan kunna gå framåt i
samverkan med Region Jönköpings län.
Justeras
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Forts § 152
Målet med arbetet är att ge svar på:
- Varför kommunernas kostnader för hjälpmedel och
sjukvårdsartiklar ökar drastiskt
- Om nuvarande arbetssätt och beslut om vårdnivå främst baseras på
individens behov eller på organisationens förutsättningar.
Kostnadsvolymsförändringar hos parterna ska belysas
- Om kommunerna, den slutna vården och vårdcentralerna i
Jönköpings län har likvärdig tolkning av när hemsjukvård är rätt
vårdnivå för individen.
- Hur begreppet ”tröskelprincip” ska hanteras kopplat till KomHem.
Tidsplanen är att genomförande analys ska starta senast 2017-11-01, att
rapportering av resultat/delresultat sak ske till beställaren senast i april
2018 samt att genomförande analys med slutrapportering sak avslutas
senast 2018-05-31.
--Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
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Dnr KS17/244

§ 153 Ansvarig nämnd för tillsyn enligt lag om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse socialnämnden till
ansvarig nämnd för tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2017 började lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare att gälla. Lagstiftningen innebär bland annat att
försäljare måste anmäla till kommunen att de säljer elektroniska cigaretter.
Det är 18-års åldersgräns för att få köpa produkterna och det finns
bestämmelser för hur förpackningarna får se ut. Som kompletterande
bestämmelser till lagen finns även förordning (2017:429) om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.
Kommunen och polisen är ansvariga för tillsynen på försäljningsställena.
Kommunen behöver därför utse en ansvarig nämnd för tillsynen.
Socialnämnden har idag ansvar för tillsyn angående detaljhandel med öl,
tobak och receptfria läkemedel, varför kommunledningsförvaltningen har
föreslagit att även tillsyn enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare läggs på socialnämnden.
---
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Dnr KS17/26

§ 154 Svar på motion om rätt till skola och boende för
ensamkommande ungdomar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.
Reservationer
Thomas Werthén (M), Susanne Wahlström (M) och Fredrik Wärnbring
(M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Maria Alsén (L) inkom den 27 januari 2017 med en motion i vilken hon
föreslår att ensamkommande ungdomar som får sin ålder uppskriven av
Migrationsverket, ska få bo kvar på sitt HVB-hem eller i sitt familjehem i
Habo under hela sin asylprocess samt att de även ska få fortsätta gå i
skolan.
Motionen behandlades av kommunstyrelsen den 6 april 2017 som då
beslutade att remittera den till socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden för yttrande och konsekvensbeskrivning. Båda
nämnderna föreslår att motionen ska avslås.
Socialnämnden anser att kommunen ska följa de regelverk som finn och att
kommunen inte ska ta på sig ett större ansvar än vad lagen kräver. När
Migrationsverket bedömer att en ungdom är över 18 år och därmed är en
vuxen person är det viktigt att kommunen agerar utifrån det.
Socialnämnden ansvarar för att anpassa verksamheten utefter de bidrag
som staten ger. Konsekvenserna av att låta ungdomarna bo kvar på sitt
HVB-hem eller familjehem efter att de blivit uppskriva i ålder skulle
medföra ökade kostnader för kommunen och det skulle även innebära att
kommunen tar över statens ansvar för dessa personer. En annan
konsekvens av att låta ungdomarna bo kvar på HVB-hem skulle bli att barn
och vuxna bor tillsammans, vilket skulle skapa otrygghet för barnen och
medföra en stor risk för att de blir utnyttjade. Att blanda barn och vuxna är
inte förenligt med ett barnperspektiv och socialnämnden anser att det skulle
vara mycket olämpligt (SN 2017-06-17 § 72).
Barn- och utbildningsnämnden skriver att alla ungdomar som söker asyl i
Sverige har rätt att gå i skolan. Rätten till skolgång gäller också till
gymnasiet och även om den asylsökande har fyllt 18 år har han eller hon
rätt att avsluta sin utbildning. Det är kommunen som ansvarar för att ge
asylsökande ungdomar som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan
på samma villkor som andra ungdomar som bor i Sverige. Skolplikt gäller
dock inte för asylsökande.
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De ungdomar som omfattas av motionen har rätt till skolgång. För varje
elev måste det dock göras en bedömning av huruvida skolgången ska
fullgöras i grundskolan eller gymnasieskolan. Barn- och
utbildningsnämnden hänvisar till det nationella regelverk som finns
avseende asylsökande ungdomar och den eventuellt nya lagstiftning som är
på gång inom området. Barn- och utbildningsnämnden anser inte att Habo
kommun ska eller bör upprätta ett eget lokalt regelverk för dessa elevers
skolgång (BU 2017-06-20 § 62).
Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti att föreslå att motionen ska avslås
(KSAU 2017-08-29 § 95).
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD) informerar om att det bildats ett nätverk i det civila
samhället för att hantera den här typen av frågor. Habo kommun kommer
att få 303 000 kronor i statliga medel 2017 för att göra det möjligt för
ensamkommande som fyllt 18 år och ej har uppehållstillstånd att stanna i
ankomstkommunen och fortsätta med sina studier. Kommunen har kommit
överens om att nätverket får bruka dessa medel mot att de ombesörjer
boende för de ensamkommande som vill stanna i kommunen. Hans Jarstig
yrkar därför på att motionen ska anses vara besvarad eftersom nätverkets
arbete stämmer överens med motionens intentioner.
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att
motionen ska avslås.
Susanne Wahlström (M) anser att det arbete nätverket utför är bra, men det
har inte med kommunen att göra och det vore därför vilseledande att anse
motionen vara besvarad. Hon yrkar därför bifall till arbetsutskottets förslag
om avslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
om avslag och dels Hans Jarstigs förslag om att motionen ska anses vara
besvarad.
Ajournering begärs och genomförs.
Mötet återupptas.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen. Han 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.
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Omröstningsresultat
Ja-röster (7)
Hanna Englund (C)
Lars Davidsson (KD)
Hans Jarstig (KD)
Magnus Carlestav (S)
Ewa Wettebring (S)
Nils-Inge Carlsson (S)
Gunnar Pettersson (S)

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

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt Hans Jarstigs förslag.

---
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Dnr KS17/164

§ 155 Svar på motion om införande av profilklasser på
Hagabodaskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit att Habo kommun ska
utreda möjligheten att införa en profilklass med inriktningen musik/kultur
på Hagabodaskolan, med målsättningen att första antagningen sker hösten
2018.
Enligt skollagen (SFS 2010:800) och skolförordningen (SFS 2011:185) får
ett antal undervisningstimmar användas för skolans val, för att till exempel
användas för en skolas profilering. Den undervisning som sker i ett ämne
inom skolans val ska till sitt innehåll och inriktning dock vara förenligt
med kursplanen och med kunskapskraven. I skolförordningen uttrycks
tydligt att det är skolans rektor som beslutar om hur utrymmet för skolans
val ska användas och att rektorn inte får ”uppdra åt någon annan att fatta
sådana beslut”.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, som föreslår
att motionen ska avslås. Barn- och utbildningsförvaltningen är positiv till
förslaget att utreda möjligheterna till att starta en profilklass på
Hagabodaskolan, men enligt skollagen kan inte kommunfullmäktige
besluta om hur undervisningen i skolans val på Hagabodaskolan ska
organiseras (BU 2017-09-19 § 83).
---
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§ 156 Svar på motion om förstärkt resursenhet till skolorna i
Habo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Anders Rickman (L) har i en motion föreslagit en utredning av behovet av
och möjligheten till att införa en förstärkt resursenhet i Habo.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att
motionen ska avslås. Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll
att de elever som behöver särskilt stöd ska få det och om det finns särskilda
skäl kan det särskilda stödet ges enskilt eller i en annan
undervisningsgrupp på skolan. Det är i så fall rektor som beslutar om det
och ett sådant beslut får inte överlåtas till någon annan.
Skolan har ett tydligt inkluderande uppdrag och en organisation av
särskilda fristående ”resursenheter” saknar lagligt stöd för en kommunal
huvudman (BU 2017-09-19 § 84).
---
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Dnr KS17/107

§ 157 Svar på motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus
på barnens lunchmiljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionens
förslag om att det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 och
att mätbara mål för elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionens förslag
om att skolmåltiderna ska börja serveras tidigast klockan 11.00.
Ärendebeskrivning
Fredrik Wärnbring (M) och Susanne Wahlström (M) har i en motion föreslagit att skolmåltiderna ska starta tidigast klockan 11.00 och att
skolmåltiderna ska vara minst 30 minuter långa. Motionen innehåller också
ett förslag om att det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017
och att de enkäter som görs till eleverna angående lugn matmiljö i
skolmatsalarna ska följas upp och att mätbara mål tas fram.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt protokoll att varje vår
genomför barn- och utbildningsförvaltningen en elevenkät. I enkäten finns
bland annat följande två påståenden, som eleverna ska ta ställning till: ”Jag
kan äta i lugn och ro” och ”Jag brukar äta så att jag blir mätt”. Elevernas
enkätsvar följs sedan upp av barn- och utbildningsnämnden. På den senaste
enkäten, som genomfördes våren 2017, svarade mer än tre fjärdedelar av
eleverna på låg- och mellanstadiet att de kan äta i lugn och ro och lika stor
andel svarade att de brukar äta så att de blir mätta. Resultatet från
högstadieelevernas svar visade att två tredjedelar ansåg att de kunde äta i
lugn och ro. Mindre än hälften svarade att de brukar äta så att de blir mätta.
Ingen av eleverna på högstadiet äter tidigare än klockan 11.20.
En utredning av konsekvenserna för respektive skola, om skolmåltiden
börjar serveras tidigast klockan 11.00, har genomförts. Med nuvarande
organisation och lokaler är det inte möjligt att genomföra en sådan
förändring. Det skulle kräva en utökning av skolmåltidslokalerna, en
förskjuten skoldag och extra raster med mellanmål/frukt för eleverna på
mellanstadiet och ändrade tider för skolskjutsar. Alla elever har redan idag
en möjlighet att sitta kvar i skolmatsalen minst 30 minuter och äta upp sin
mat.
På grund av att en uppföljning av elevenkätens frågor om skolmåltidsmiljön redan görs och att alla elever redan idag har möjlighet att under
minst 30 minuter sitta kvar i skolmatsalen och äta upp sin mat anser barnoch utbildningsnämnden att motionärernas förslag som berör detta redan
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genomförs.
Det kostpolitiska programmet reviderades senast av kommunstyrelsen i
november 2015. Barn och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på
en ny revision av det kostpolitiska programmet under 2017 och att mätbara
mål för elevernas miljö vid skolmåltiden tas fram.
Eftersom förslaget om att senarelägga skolmåltiderna till klockan 11.00
inte är genomförbart med nuvarande organisation och lokaler föreslår barnoch utbildningsnämnden att motionen ska avslås i dessa delar (BU 201708-22 § 72).
---
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Dnr KS17/65

§ 158 Svar på motion om extra busslinje i samhället
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Kerstin Klasson och Margareta Fick från Miljöpartiet har lämnat in en
motion i vilken de föreslår att en extra busslinje anordnas inom Habo
samhälle ett par dagar i veckan med förbindelse till aktuella buss- eller
tågavgångar.
Motionärerna skriver att Habo har bra förbindelser med Jönköping via linje
101, men att det tyvärr bara gäller dem som bor i Kyrkeryd, Kråkeryd,
Centrum och Kärr. Motionären menar att invånare som bor på områden
Mölekullen, Bränninge och Sjogarp har långt att gå både till
järnvägsstation och till busshållplatserna. De tycker därför att en extra
linje, som går ett par dagar i veckan inom samhället skulle utöka
rörelsefriheten och möjligheten att använda tåg och buss före bil. De
hänvisar till att en liknande service, ”Mjuka linjen”, finns i Mullsjö.
Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med Mullsjö kommun,
som uppger att Mjuka linjen kostar ca 300 000 kronor per år. Upplägget
där är att linjen körs två dagar i veckan inom Mullsjö tätort mellan kl. 9–
14, och en dag i veckan i Sandhems tätort mellan 9.30–11.30.
Linje 101 passerar inte Mölekullen, men det gör däremot linje 116. Vad
gäller Sjogarp finns en hållplats på Bränningeleden, en bit från
Sjogarpsrondellen. För dem som bor längst österut på Sjogarp är avståndet
till den hållplatsen ca 1,2 km, men för dem som bor längst västerut är
avståndet inte mer än 3-400 meter, vilket naturligtvis kan vara långt för den
som har en funktionsnedsättning.
På Bränninge passerar ingen linjetrafik. En dialog om detta har förts med
länstrafiken i flera år, men tyvärr har inte kommunen kommit framåt i
frågan. Länstrafiken är i grunden positiva till en linje över Bränninge, men
dras med stora underskott och har, som det ser ut nu, inte utrymme för
detta i budget de närmaste åren. Även på Bränninge handlar det också om
var man bor. Boende på Timotejgatan har exempelvis 1,2 km till stationen,
det vill säga exakt samma avstånd som boenden på Ankargatan har till
hållplats Sjogarp.
En extra busslinje skulle säkert vara önskvärt för många, särskilt för
personer som har svårt att gå. Det skulle också vara bra för miljön om färre
tog bilen. Men ställt mot att avstånden till hållplatserna i Habo trots allt
inte är längre än vad de är och med tanke på de stora investeringsbehov
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som kommunens står inför, föreslår arbetsutskottet att motionen ska avslås
(KSAU 2017-09-27 § 110).
---
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Dnr KS17/211

§ 159 Svar på motion om våra husdjurs rättigheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad med hänvisning till nedanstående beskrivning.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har
lämnat in en motion med förslag om att att det i kommunens tidning ska
informeras om vilka rättigheter våra husdjur har. De skriver i motionen att
även om det är länsstyrelsen som har ansvaret för djurskydd så kan
kommunen dra sitt strå till stacken genom information till
kommuninvånarna, och att ett lämpligt ställe att göra det på borde vara den
tidsskrift som ge ut till samtliga hushåll.
I samband med att motionen lämnades in till kommunfullmäktige
kommenterade Joakim Lindblom motionen och sade då att informationen
kunde presenteras på kommunens webbplats, samt i den egna tidningen
Gärsgårn.
Gärsgårn är kommunens personaltidning. Det som skrivs där ska i första
hand på något sätt beröra Habo kommuns som arbetsplats. Dock finns
ibland utrymme för andra typer av artiklar och att skriva om djur skulle
kunna vara en sådan, men det är upp till Gärsgårns redaktion att avgöra.
Vad gäller information på kommunens webbplats så har kommunen som
policy att inte återge information som någon annan äger, eftersom vi då
inte vet när den ändras eller blir inaktuell. I det här fallet är det
länsstyrelsen som äger informationen eftersom det är de som ansvarar för
djurskyddet. Dock kan kommunen länka till länsstyrelsens sida om
djurskydd, och en sådan länk finns redan.
---
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§ 160 Svar på motion om en större samlingslokal
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion med förslag om att
kommunen planerar för en större samlingslokal. Motionären skriver att han
tänker sig en lokal där det finns möjlighet till uthyrning för exempelvis
konferens, teaterföreställning, filmvisning, dans, musik, kultur, sport,
utställning och trubadurer. Lokalen kan också inrymma kafeteria och
enklare servering och kunna fungerar som en slag träffpunkt för alla
Habobor med en central placering eller i anslutning till något
friluftsområde med parkering och en stor grönyta för rekreation eller
bollspel. Lokalen kan enligt motionären vara ny eller en större befintlig
lokal tex, Habogruppens tomma lagerlokal.
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-09-14 att samlings- och
mötesplatser av olika slag är viktigt för en plats attraktivitet. På
landsbygden och i mindre orter finns ibland bygdegårdar som invånarna
tagit initiativ till och också i huvudsak har finansierat själva. I större orter
och städer finns det ofta kulturhus där olika intressenter har varit med och
möjliggjort satsningen, ett exempel på det är Spira i Jönköping. I mindre
och medelstora städer, som exempelvis Habo, så fungerar ofta bibliotek,
skolor, sporthallar eller kyrkor som lokaler där människor möts och ordnar
olika gemensamma aktiviteter.
Utifrån platsens och kommunens attraktivitet vore det naturligtvis en
tilltalande tanke med en gemensam samlingslokal eller kanske ett mindre
kultur- och aktivitetshus som kan finnas med i den framtida långsiktiga
planeringen över utvecklingen i Habo kommun. Pågående diskussioner
med beröring till denna fråga är också frågan om eventuellt behov av ny
sporthall och nya lokaler för kulturskolan.
Kommunens budgetarbete pågår för närvarande och det är tydligt att
kommunen står inför stora investeringsbehov och därför måste strikta
prioriteringar göras både vad gäller ekonomiska och personella resurser.
Vid samtal med kommunalråden från majoriteten framkommer att de anser
att tanken med en större samlingslokal i sig är intressant om det finns
privata intressenter och föreningar som är beredda att satsa finansiella
resurser, engagemang och tid. Från kommunens sida skulle det krävas
finansiella och personella resurser som majoriteten, med beaktande av det
drifts- och investeringsbehov som identifierats av bland annat nya skolor,
förskolor samt ombyggnationen på Kärrsgården, för närvarande inte är
beredda att göra.
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§ 161 Svar på medborgarförslag om gratis buss för äldre
Beslut
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget med hänvisning till att det är
Region Jönköpings län som ansvarar för länstrafiken.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att kommuninvånare
över 70 år ska få åka gratis buss mellan kl. 9.00 och 15.00.
Förslagsställaren skriver att det inte är svårt att tänkta sig problem med att
hinna betala på bussen om man även ska ha med sig kryckor eller rullator.
Det är Region Jönköpings län som är huvudman för länstrafiken och alla
beslut om taxor fattas av regionen. Alla länsinvånare är med och
subventionerar länstrafiken via den skatt som betalas in till regionen.
Sverigedemokraterna lämnade 2015 in en motion med liknande förslag.
Motionen avslogs av kommunfullmäktige 2016-02-25. Som en del av den
utredningen togs en kontakt med Jönköpings länstrafik som meddelade att
de inte är positiva till särlösningar i enskilda kommuner. En orsak är att
speciallösningar är svåra att administrera. Eftersom länstrafiken inte för
några personregister kan de inte veta att de som åker på framtaget
specialkort verkligen bor i Habo kommun. Det går heller inte, enligt
länstrafiken, att beräkna vad det skulle kosta att införa fri kollektivtrafik för
äldre. Det beror på att länstrafiken inte vet hur många över en viss ålder
som utnyttjar kollektivtrafiken idag, och det går heller inte att veta hur
många som skulle utnyttja den om det blev gratis att åka.
Arbetsutskottet föreslår att motionen ska avslås (KSAU 2017-09-27 §
113).
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg (-) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.
Susanne Wahlström (M) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag om avslag.
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 enligt arbetsutskottets förslag.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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§ 162 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 16 motioner som inte är avgjorda:
1. Motion om ensamkommande ungdomars rätt till boende och skola
(L)
Inkom 2017-02-23
Behandlas vid dagens sammanträde.
2. Motion om extra busslinje inom samhället (MP)
Inkom 2017-03-30
Behandlas vid dagens sammanträde.
3. Motion om förbättrade åtgärder vid matservering (SD)
Inkom 2017-04-27
Remitterad till tekniska förvaltningen.
4. Motion om bättre resultat tack var ökat fokus på barnens lunchmiljö
(M)
Inkom 2017-04-27
Behandlas vid dagens sammanträde.
5. Motion om större samlingslokal (SD)
Inkom 2017-06-08
Behandlas vid dagens sammanträde.
6. Motion om kött utan antibiotika (C)
Inkom 2017-06-08
Utreds av ekonomienheten och kostenheten.
7. Motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö (SD)
Inkom 2017-06-08
Remitterad till byggnadsnämnden.
8. Motion om garanterad plats på äldreboende för dem som önskar
och har fyllt 85 år (SD)
Inkom 2017-06-08
Remitterad till socialnämnden.
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Forts § 162
9. Motion om ett naturområde för människor, fauna och flora (M)
Inkom 2017-06-08
Utreds av tekniska förvaltningen.
10. Motion om att införa förstärkt resursenhet till skolorna i Habo (L)
Inkom 2017-06-08
Behandlas vid dagens sammanträde.
11. Motion om införande av profilklasser på Hagabodaskolan (L)
Inkom 2017-06-08
Behandlas vid dagens sammanträde
12. Motion om rutiner i samband med åldersuppskrivning av
ensamkommande ungdomar (-)
Inkom 2017-08-31
Remitterad till socialnämnden.
13. Motion om att uppmuntra skolor att bjuda in elevers föräldrar för
att arrangera studiebesök (SD)
Inkom 2017-08-31
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden.
14. Motion om våra husdjurs rättigheter (SD)
Inkom 2017-08-31
Behandlas vid dagens sammanträde.
15. Motion om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri (-)
Inkom 2017-09-28
16. Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsplanering (C)
Inkom 2017-09-28
---
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§ 163 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda
motionerna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för
närvarande ett medborgarförslag som inte är avgjort:
1. Medborgarförslag om minskad hastighetsbegränsning
Inkom 2017-06-01
Remitterad till byggnadsnämnden för beslut.
---
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§ 164 Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Regeringen: Avslag på överklagan angående beslut om utvidgat
strandskydd.
2. Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19 § 82: Redovisning av
intresseundersökning angående förskolornas och företagens vilja
att delta projekt om pedagogiskt återvinningssystem.
Förskolecheferna är positiva. Företagen är försiktigt positiva
förutsatt att det inte medför allt för mycket merarbete och just nu
är det ett oerhört tryck på industrierna varför de flesta vill
fokusera på sin egen verksamhet.
3. Fritids- och kulturnämnden 2017-09-19 § 43: Ny ersättare i
presidiet, Tomas Reinholdsson
4. Länsstyrelsen i Östergötland: Beslut om tillstånd enligt
miljöbalken att bedriva täkt av berg på fastigheten Apelskift 2:15
i Habo kommun.
---
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§ 165 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från personalutskottet
Protokoll från arbetsutskottet
Delegationsbeslut bostadsanpassning
Beslut om utlandsresa i tjänsten
---
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