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Plats och tid
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§ 166 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i
Jönköpings län 2017-2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom
handlingsplanen.
Ärendebeskrivning
En ny regional handlingsplan för fortsatt samverkan för det ANDTförebyggande arbetet 2017-2021 har tagits fram. Den nya handlingsplanen
har utformats i samverkan mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region
Jönköpings län, Polisområde Jönköping, länets kommuner och ideell
sektor.
Det regionala ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län har sedan
2009 samlats under samverkansorganisationen Insikt/Utsikt. Länets
samtliga fullmäktigeförsamlingar, Polismyndigheten i Jönköpings län samt
landstingsfullmäktige antog 2009 ”Handlingsplan för det alkohol- och
drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014” som sedan
förlängdes under 2015. I syfte att fortsätta det goda arbetet har ett flertal
myndigheter, ideella organisationer i samverkan med representanter från
kommunerna i länet gemensamt arbetat fram den nya handlingsplanen för
Jönköpings län under 2016 och 2017. Den regionala handlingsplanen följer
strukturen på den nationella ANDT-strategin ” En samlad strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020” som
regeringen antog under 2016.
Syftet med handlingsplanen är att skapa ett effektivt, strategiskt och
långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i hela länet, samt att stärka
samverkan och samordningen mellan de aktörer i länet som arbetar med
ANDT. Handlingsplanen ska vara ett stöd för framtagande av kommunala
alkohol- och drogpolitiska program. Då förutsättningarna och
möjligheterna att arbeta förbyggande ser olika ut i de olika kommunerna i
länet är syftet därtill att handlingsplanen ska vara ett stöd för inblandade
aktörer att prioritera insatser på ett sådant sätt att möjligheten till
samverkan ökar.
Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå att
kommunfullmäktige ställer sig bakom handlingsplanen.
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD), Thomas Werthén (M) och Morgan Malmborg (-) yrkar
bifall till förslaget att ställa sig bakom handlingsplanen.
---
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§ 167 Avfallstaxa 2018
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
•

anta förslaget på ny taxa för tömning av enskilda avlopp,
trekammarbrunnar, grovavfall, reningsverk i samfälligheter och
containertömning att gälla fr.o.m. 2018-01-01

•

anta förslaget på ny taxa för fastighetsnära insamling (FNI),
sortering matavfall, hemkompostering och osorterat hushållsavfall
att gälla fr.o.m. 2018-10-22

•

besluta att Habo kommuns taxa för hushållsavfall kvarstår i 2017
års nivå fram t.o.m. 2018-10-21

•

besluta att Habo kommuns taxa för latrin kvarstår i 2017 års nivå
fram t.o.m. 2018-12-31.

Ärendebeskrivning
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner har beslutat att bilda ett
gemensamt avfallsbolag, June Avfall & Miljö AB. Bolaget kommer att
överta utförandet av avfallsverksamheten i ägarkommunerna den 1 januari
2018. Avfallsbolaget har haft uppdraget att ta fram förslag till taxor för
2018 för hushållen i ägarkommunerna.
June Avfall & Miljö AB bildades med avsikten att samordna
avfallshanteringen i de tre ägarkommunerna utifrån Jönköpings modell.
Detta innebär att bolaget skall införa fastighetsnära insamling av
förpackningar (FNI) för en- och tvåfamiljs-fastigheter samt matavfall för
flerfamiljsfastigheter och verksamheter i Habo och Mullsjö enligt samma
modell som Jönköping har infört samt att samordna övriga tjänster som
bolaget skall erbjuda. Taxorna i de tre ägarkommunerna är i förslaget
utformade enligt Jönköpings taxemodell.
Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att styra beteendet hos
abonnenterna genom att sätta en lägre taxa på det abonnemang som
bedöms som miljövänligt och att sätta en högre taxa på de abonnemang
som bedöms som mindre miljövänliga. I bolagets taxeförslag har därför
FNI den lägsta taxan, Hemkompost och Matavfallssortering ligger strax
över FNI medan de kunder som väljer att ha en osorterad fraktion betalar
en högre kostnad för sitt avfall.
Avfallsavgiften ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen
vad gäller hushållsavfall. Kommunen måste därför fastställa en avfallstaxa
med avgifter för de tjänster som ingår i det kommunala avfallsansvaret.
Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå kommunfullmäktige
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att
•

anta förslaget på ny taxa för tömning av enskilda avlopp,
trekammarbrunnar, grovavfall, reningsverk i samfälligheter och
containertömning att gälla fr.o.m. 2018-01-01

•

anta förslaget på ny taxa för fastighetsnära insamling (FNI),
sortering matavfall, hemkompostering och osorterat hushållsavfall
att gälla fr.o.m. 2018-10-22

•

besluta att Habo kommuns taxa för hushållsavfall kvarstår i 2017
års nivå fram t.o.m. 2018-10-21

•

besluta att Habo kommuns taxa för latrin kvarstår i 2017 års nivå
fram t.o.m. 2018-12-31.

Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) och Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
---
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§ 168 Hemsjukvårdsavgift
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
från och med den 1 mars 2018 införa avgift för om max 300 kronor per
månad för hälso- och sjukvård i ordinärt boende där kommunen är
huvudman. Avgift för hemsjukvård föreslås enligt följande:
-

Inskriven i hemsjukvård av sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller
sjukgymnast 300 kronor/månad
Ordination av hjälpmedel inklusive bedömning, hembesök, intyg
och uppföljning 150 kr/insats
Hämtning av hjälpmedel 150 kr/insats
Enstaka besök, ej inskrivna i hemsjukvård 150 kr/insats
Medicinskt intyg avseende bostadsanpassning 150 kr/insats
Läkemedelsordination av distriktssjuksköterska 150 kr/insats
Avgiftsfritt för barn och ungdom under 20 år.
Avgifterna ska ingå i äldreomsorgens maxtaxa.
Årlig omräkning av avgiften görs med förändring av
prisbasbeloppet och avrundas till närmaste tiotal kronor.

En ekonomisk och volymmässig uppföljning ska göras 12 månader efter
införandet av hemsjukvårdavgift.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län ansvarar för vård på vårdcentral och sjukhus.
Hemsjukvård utförs av kommunen. Sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och omvårdnadspersonal utför vården oavsett om det är
kommunen eller regionen som ansvarar för vården.
Utgångspunkten är att alla som behöver vård ska få den på vårdcentralen.
Den vård som ges på vårdcentralen kan ges i hemmet om personen på
grund av sitt hälsotillstånd inte kan eller har stora svårigheter att ta sig till
vårdcentralen. Det är endast personer, oavsett ålder, som på grund av sin
fysiska eller psykiska funktionsnedsättning inte kan ta sig till
vårdcentralen, som kan beviljas hemsjukvård.
Personer som får vård på vårdcentralen betalar en patientavgift för varje
besök samt resekostnad. Personer som får vård i hemmet betalar för
närvarande inga avgifter för vården och har inte heller några resekostnader
för att få vård. Kommuninvånare bör behandlas lika och därför bör en
hemsjukvårdsavgift införas.
Inskrivning i hemsjukvården görs av medicinska skäl. Avgifter är en intäkt
för kommunen som bidrar till att finansiera hemsjukvården. Avgifter kan
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ha en viss bromsande effekt på behovet. Idag finansieras hemsjukvård
endast av skatt.
Avgiften för person inskriven i hemsjukvård föreslås vara 0,66 % av
prisbasbeloppet och övriga avgifter 0,33 % av prisbasbeloppet. Avgifterna
avrundas till närmaste jämna tiotal kronor. Föreslagen avgift harmonierar
med andra kommuners avgift för hemsjukvård.
Avgiftsförändringen förväntas ge en ökad intäkt om 100 000 kronor/år.
Ökad intäkt ger lägre kostnad.
Socialnämnden har föreslagit att kommunen från och med den 1 mars 2018
inför avgift för om max 300 kronor per månad för hälso- och sjukvård i
ordinärt boende där kommunen är huvudman (SN 2017-11-08 § 128).
Kommunstyrelens behandling
Hans Jarstig (KD) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till
socialnämndens förslag.
---
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§ 169 Avgifter för bistånd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- att avgift tas ut för utförd tid i hemmet för bistånd enligt
socialtjänstlagen för hemtjänstinsatser samt för tid som används för
ledsagning utanför hemmet,
- att avgiften per utförd timme motsvarar 0,7 procent av prisbasbeloppet
vilket för 2018 innebär 319 kronor per timme,
- att avgift för besök på dagverksamhet tas ut med 0,18 procent av
prisbasbeloppet, vilket för 2018 innebär 82 kronor per tillfälle samt
- att avgiften avrundas uppåt till närmast hela krontal.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden kan ta ut avgifter för bistånd som beviljas enligt
socialtjänstlagen. Avgifter påverkar efterfrågan av omsorg och bidrar till
finansiering av verksamheten. I Habo kommun är kostnaderna för
äldreomsorg högre än i liknande kommuner. Äldre personer i kommunen
har ett tidigare inträde i äldreomsorgen än i andra kommuner. Föreslagen
avgift är lägre än den avgift kommunen har laglig rätt att ta ut. Habo
kommun har i jämförelse med andra kommuner låga avgiftsintäkter och
hög efterfrågan på äldreomsorg.
Avgiftens storlek är individuell och baseras på inkomst. Den som har låg
inkomst betalar ingen eller reducerad avgift. Egendom och sparkapital
räknas inte som inkomst och lämnas därför utanför när avgiftens storlek
beräknas.
Socialnämnden föreslår
- att avgift tas ut för utförd tid i hemmet för bistånd enligt
socialtjänstlagen för hemtjänstinsatser samt för tid som används för
ledsagning utanför hemmet,
- att avgiften per utförd timme motsvarar 0,7 procent av prisbasbeloppet
vilket för 2018 innebär 319 kronor per timme,
- att avgift för besök på dagverksamhet tas ut med 0,18 procent av
prisbasbeloppet, vilket för 2018 innebär 82 kronor per tillfälle samt
- att avgiften avrundas uppåt till närmast hela krontal.
Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå kommunfullmäktige
besluta enligt socialnämndens förslag.
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Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Morgan Malmborg (-) yrkar på att avgiften ska vara 219 kronor per timme,
i övrigt ställer han sig bakom arbetsutskottets förslag.
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.
---
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§ 170 Införande av resultatenhet avseende styrning,
resursfördelning och prissättning av IS/IT-tjänster
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att IS/IT enheten ska vara
en resultatenhet från- och med 2018-01-01. Justering av anslag i budget
2018 görs enligt tabellen nedan. Ekonomichefen får mandat att göra
eventuellt nödvändiga tekniska justeringar utifrån budgetbeslut 2018.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-04 att tillsätta en utredning med
målet att ta fram och utveckla en styrmodell för IS/IT verksamheten i Habo
kommun. Bakgrunden till utredningen är att IS/IT verksamheten under en
längre tid blivit en alltmer betydande och väsentlig stödfunktion till alla
kommunala verksamheter. Kommunernas IT-miljöer blir allt mer
komplexa och utvecklingen i omvärlden gör att möjligheterna och därmed
också kraven från medborgare, verksamhet och användare ökar hela tiden.
Den ekonomiska styrningen inom IS/IT-området inom Habo kommun sker
för närvarande genom att ett anslag avsätts till PC som tjänst som hanteras
av IS/IT-enheten. Systemet har fördelar när det gäller det rent driftsmässiga
och tekniska delarna som exempelvis drift, övervakning, beställningar och
inköp. Systemet är också enkelt när det gäller den ekonomiska styrningen,
ett anslag avsätts och det är det utrymmet som finns för IS/IT
verksamheten, varken mer eller mindre.
Problemet med nuvarande system är dock att det kan leda till icke
önskvärda prioriteringar i verksamheten samt att IS/IT-enheten får en roll
som de egentligen inte är rustade för att ha. Idag har de en form av
myndighetsroll att avgöra vilka verksamheter som ska prioriteras och vilka
som ska stå tillbaka. Då IS/IT verksamheten är en så integrerad del i
kärnverksamheten idag så torde det vara en fördel om prioriteringarna av
vad som ska satsas på i större grad görs av de som ansvarar för att bedriva
verksamheten. Detta kräver en god kunskap hos verksamhetsansvariga om
vilka möjligheter som digitaliseringen erbjuder inom respektive
verksamhetsområde. Det kräver också att verksamheten har en tydlig bild
av vad IS/IT kan leverera för tjänster samt vad dessa kostar.
En utredning har därför gjorts med hjälp av konsulter från företaget Actea
där en analys av samtliga IS/IT kostnader har gjorts och utifrån den så har
en ekonomistyrningsmodell tagits fram med en modell för en produkt och
tjänstekatalog. Kommunens IS/IT styrgrupp har fungerat som styrgrupp för
projektet och en intern arbetsgrupp med kommunchef, ekonomichef och
IS/IT chef har tagit fram underlag och förutsättningar till utredningen.
De totala IT-kostnaderna i Habo kommun i budget 2018 uppgår 16 880
000 kronor. Då ingår kostnader för exempelvis servrar, licenser, fast och
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mobil telefoni, samt personalkostnader för IS/IT- enheten. Utifrån IS/ITverksamhetens uppgifter och uppdrag har en lämplig tjänstekatalog tagits
fram som innehåller följande tjänster:
• Arbetsplats
• Bas Elev
• IPAD
• Fast telefoni
• Mobiltelefoni
• Mobiltelefoni PLUS
Tjänsten Arbetsplats omfattar hårdvara enligt standard, behörigheter,
Officelicenser, integration, nätverksaccess, fast och trådlös
datakommunikation, lagring, print, mail, support och ärendehantering,
säkerhet, serverdrift, lagring, databaser, backup, datahall och övervakning.
Tjänsten Bas Elev omfattar administrativt arbete för att skapa konton och
behörigheter för elevenheter samt leasad elev-Ipad.
Tjänsten IPAD omfattar beställningar av IPads. Fast Telefoni omfattar
konton, behörigheter, licenser, utrustning, abonnemang, telefonistservice
och samtalsavgifter medan Mobiltelefoni omfattar konton, behörigheter,
licenser, standardtelefon, standardabonnemang, telefonistservice, support
och samtalsavgifter.
Tjänsten Mobiltelefoni Plus omfattar specialtelefon samt SMS/MMS som
tillval till grundtjänst Mobiltelefoni.
Utifrån inventeringen av kostnader utifrån självkostnadsprincipen fördelas
kostnaden per tjänst till nämnd och förvaltning enligt bifogad
kostnadsfördelning. Utgångsläget är att priserna per tjänst ska vara fasta för
perioden 2018 till 2020. Eftersom principer och kalkyler är nya kommer
dock en utvärdering att göras inför nästa års budgetarbete och resultatet av
utvärderingen kan komma att innebära ett behov av prisjusteringar.
Nämnder och förvaltningar ska beställa IS/IT relaterade tjänster och
produkter från kommunens IS/IT-enhet. Det är inte tillåtet att köpa IS/IT
relaterade produkter och tjänster från annan leverantör om inte
godkännande har givits från IS/IT-enheten. Detta är fundamentalt utifrån
säkerhets- och verksamhetsaspekt. Verksamheten styr budget fastställer
tjänsternas innehåll samt prioriterar aktiviteter och projekt där IS/IT är
involverade. IS/IT ansvarar för leverans och innehåll av tjänster, standards,
policys, omvärlds och kompetensbevakning, säkerhet och IS/IT stöd.
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Justering av anslag i budget

Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå att IS/IT enheten ska
vara en resultatenhet från- och med 2018-01-01.
Kommunstyrelsens behandling
Susanne Wahlström (M), Thomas Werthén (M) och Hans Jarstig (KD)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
---
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§ 171 Budget 2018 och nettoramanslag 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att budgeten för 2018 och nettoramanslag för 2019 fastställs till:
DRIFTBUDGET
1. Kommunfullmäktiges nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 972 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 972 000 kronor.
2. Kommunrevisionens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 740 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 760 000 kronor.
3. Överförmyndarverksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till
681 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 681 000 kronor.
4. Kommunstyrelsens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 7 407 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 7 407 000 kronor.
5. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag år 2018 uppgår till
36 789 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 37 092 000 kronor.
6. Tekniska kontorets nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 22 011 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 27 113 000 kronor.
7. VA-verksamhetens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till -45 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till -45 000 kronor.
8. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 6 329 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 6 239 000 kronor.
9. Byggnadsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 2 595 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 2 836 000 kronor.
10. Fritids- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till
16 626 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 16 832 000 kronor.
11. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till
356 616 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 376 341 000
kronor.
12. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 175 744 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 178 194 000 kronor.
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13. Miljönämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 5 051 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 4 781 000 kronor.
14. Nettobudgetanslaget till lönepott uppgår år 2018 till 8 830 000 kronor
och nettoramanslag år 2019 till 20 292 000 kronor.
15. Nettobudgetanslaget till pensioner uppgår år 2018 till 16 356 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 15 418 000 kronor.
16. Nettobudgetanslag till ökad semesterlöneskuld uppgår år 2018 till
2 000 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 2 000 000 kronor.
17. Nettobudgetanslag till justering av arbetsgivaravgifter uppgår år 2018
till -2 100 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till -2 100 000
kronor.
18. Nettobudgetanslag för nya avskrivningar uppgår år 2018 till 3 350 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 6 900 000 kronor.
19. Nettobudgetanslag för övrigt uppgår år 2018 till 4 674 000 kronor och
nettoramanslag år 2019 till 1 587 000 kronor.
INVESTERINGBUDGET
20. Kommunledningskontorets nettobudgetanslag uppgår år 2018 till
1 150 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 2 550 000 kronor.
21. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, skattefinansierad verksamhet,
uppgår till år 2018 till 40 285 000 kronor och nettoramanslag år 2019
till 36 460 000 kronor.
22. Tekniska kontorets nettobudgetanslag, vatten/avlopp uppgår år 2018
till 2 620 000 kronor nettoramanslag år 2019 till 13 620 000 kronor.
23. Räddningstjänstens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 533 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 533 000 kronor.
24. Fritid- och kulturnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till
450 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 950 000 kronor.
25. Barn- och utbildningsnämndens nettobudgetanslag år 2018 uppgår till
2 550 000 kronor och nettoramanslag år 2019 till 9 800 000 kronor.
26. Socialnämndens nettobudgetanslag uppgår år 2018 till 2 133 000
kronor och nettoramanslag år 2019 till 650 000 kronor.
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TAXOR OCH AVGIFTER
27. Taxor och avgifter för år 2018 fastställs enligt speciell taxebilaga.
SKATTESATS
28. Utdebiteringen för år 2018 fastställs till 22:17 kronor.
PARTISTÖD
29. Partistödet för år 2018 fastställs till 6 429 kronor i grundbidrag samt
7 286 kronor i mandatbidrag.
UPPLÅNING
30. Kommunens långfristiga upplåning vid utgången av år 2018 får uppgå
till högst 340 000 000 kronor och vid utgången av 2019 till höst
360 000 000 kronor.
31. Utöver den maximala långfristiga upplåningen, får tillfällig upplåning
ske med högst 25 000 000 kronor.
SÄRSKILDA BUDGETANVISNINGAR
32. Kommunfullmäktige antar Särskilda budgetanvisningar, enligt sid 2021 i arbetsutskottets beslutsunderlag, i 2018 års budget.
ÖVRIGT
I övrigt fastställer kommunfullmäktige förslag till Budget 2018 enligt
arbetsutskottets beslutsunderlag. Ovanstående innebär att resultatet uppgår
till 1 500 000 kronor. Resultat enligt ram 2019 uppgår till 11 936 000
kronor.
Reservationer
Morgan Malmborg (-), Thomas Werthén (M), Susanne Wahlström (M) och
Fredrik Wärnbring (M) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Budgetberedningen har arbetat fram ett förslag till budget för 2018-2019.
Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå kommunfullmäktige
att anta detta förslag till budget.
Kommunstyrelsens behandling
Hanna Englund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets budgetförslag och
ställer sig bakom budgeten som helhet, men vill ha fört till protokollet att
hon har en stark avvikande åsikt när det gäller socialnämndens budget för
äldreomsorgen. Hanna Englund anser att man borde tittat på andra förslag
till åtgärder för budgetanpassning.
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Thomas Werthén (M) yrkar, gällande budget 2018, att en administrativ
tjänst ska tillsättas på barn- och utbildningsförvaltningen, men att medel till
en danspedagog och 50-procentig tjänst på familjecentralen inte ska skjutas
till. Resultatet blir därmed 525 000 kronor bättre än majoritetens förslag.
Vad gäller 2019 yrkar Thomas Werthén att det ska ske en effektivisering
inom kulturskolan, att medel till evakuering i samband med ombyggnaden
av centralköket och medel till avskrivningar av centralköket inte ska
skjutas till och att medel till familjecentralen ska strykas. Resultatet blir
därmed 4 955 000 kronor bättre än arbetsutskottets förslag. Thomas
Werthén tycker att det är viktigt att en utredning görs om vi ska ha ett
centralkök eller om man istället ska satsa på tillagningskök ute på skolorna.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Morgan Malmborg (-) yrkar att medel om 100 000 kronor avsätts till
inledande projektering av gång- och cykelväg mellan Habo och Mullsjö
och mellan Habo och Brandstorp.
Nils-Inge Carlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns tre förslag, dels arbetsutskottets förslag,
dels Thomas Werthéns förslag och dels Morgan Malmborgs förslag.
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-11-15

230
Dnr KS17/249

§ 172 Svar på remiss om nationell plan för transportsystemet
2018-2019
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunchefens och plan- och
exploateringschefens yttrande som sitt eget och översänder det till
regeringen.
Kommunstyrelsen vill särskilt trycka på att
- en tretågsstation i Forserum och station vid A6 i Jönköping med
mötesspår bör prioriteras, samt att
- höghastighetsjärnväg bör finansieras på så sätt att en utbyggnad i
enlighet med Sverigeförhandlingens förslag möjliggörs.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har tagit fram Förslag till nationell plan för transportsystemet
2018-2029. Planen omfattar åtgärder för att underhålla statlig infrastruktur
och utveckla statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. Det
övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning
för medborgare och näringsliv i hela landet.
Planeringsramen i den nationella transportplanen uppgår till 622,5
miljarder kronor fördelat enligt följande, varav Jönköpings län är tilldelat
1,38 miljarder kronor.
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin och kommunchef Jan Sundman
har skrivit ett förslag till yttrande över remissen. I yttrandet ställer sig
kommunen bakom de satsningar som är föreslagna, bland annat
- förbättring av trafiksäkerheten och tillgängligheten på riksväg 26
Hedenstorp-Månseryd,
- hastighetsanpassning till 160 km/h och ökad kapacitet på
Jönköpingsbanan med investeringar i samtida infarter på de nio
befintliga mötesstationerna, vilket minskar störningskänsligheten
samt möjliggör för kortare restider.
Skulle investeringsramen utökas med 10 % finns en tretågsstation i
Forserum upptaget. Det är mycket viktigt för Habo kommun att denna blir
av eftersom det skulle öka robustheten och kapaciteten för person- och
godståg på Jönköpingsbanan.
Trafikverket har i förslaget till nationell plan för transportsystemet 20182029 föreslagit sänkt hastighet på höghastighetsjärnvägen till 250 km/h och
en utbyggnadsstrategi för de nya stambanorna. Trafikverkets förslag på
utbyggnadsstrategi skulle innebära att hela systemet skulle stå färdigt
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tidigast år 2065. Habo kommun anser att en snabb utbyggnad av nya
stambanor som medger hastigheter i 320 km/h är en angelägen satsning för
Sverige som helhet då en av de stora vinsterna är en kapacitetsförstärkning
av hela landets befintliga järnvägssystem. Habo kommun anser att andra
finansieringslösningar bör prövas för de nya stambanorna. En sådan
lösning skulle möjliggöra en relativt snabb utbyggnad vilket skulle
resultera i att nyttoeffekterna skulle realiseras tidigare i form av bland
annat ökad kapacitet, avlastning av befintliga stambanor, ökad
bostadsproduktion, vidgade arbetsmarknadsregioner och ökad
tillförlitlighet.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget
och översänder det till regeringen.
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD), Thomas Werthén (M) och Susanne Wahlström (M)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
--Beslutet skickas till:
Näringsdepartementet
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Dnr KS17/74

§ 173 Svar på remiss om regionala transportplanen 2018-2029
Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till regional transportplan och
översänder yttrandet till Region Jönköpings län. Kommunstyrelsen vill
dock särskilt påtala behovet av satsningar gällande kapacitets- och
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på länsväg 195.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har fått regeringens uppdrag att upprätta en regional
transportplan för Jönköpings län för åren 2018-2029. Planen avser
investeringsåtgärder för i huvudsak det statliga vägnätet i Jönköpings län
samt samfinansiering av åtgärder på järnvägen i nationell transportplan,
men även åtgärder för förbättrad gång- och cykelinfrastruktur finns med.
Habo kommun har fått möjlighet att yttra sig över planen, remissvaret ska
ha inkommit till Region Jönköpings län senast 30 november 2017.
Kommunchefen och plan- och exploateringschefen har skrivit ett förslag
till yttrande. I yttrandet skriver de att kommunen är positiv till att mer än
hälften av de tilldelade medlen är avsatta för åtgärder inom det hållbara
trafiksystemet, det vill säga, järnväg, gång- och cykel samt kollektivtrafik.
Dock påtalar de också den hårda belastningen på länsväg 195, där det
förekommer köbildning både på morgon och eftermiddag. Vägen behöver
även trafiksäkras vid avfarten mot Fiskebäck/Domsand, samt viltsäkras.
Det är även viktigt att Jönköpingsbanan vidareutvecklas för att klara
ökningen av person- och godstrafik.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till
regional transportplan och att yttrandet översänds till Region Jönköpings
län.
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) och Nils-Inge Carlsson (S) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
--Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
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Dnr KS17/200

§ 174 Svar på motion om rutiner i samband med
åldersuppskrivning av ensamkommande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anse
motionen besvarad gällande den del av motionen som avser bidragsbrott
samt att avslå motionen gällande den del som avser åldersuppskrivning av
ensamkommande ungdomar.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Lennart Karlsson (-), Morgan Malmborg (-) och Elisabeth Malmborg (-)
har lämnat in en motion i vilken de föreslår att Habo kommun, i del fall det
kan misstänkas att brott begåtts enligt bidragsbrottslagen 2007:612, ska
polisanmäla ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer
samt polisanmäla andra bidragssökande som anvisas av Migrationsverket
eller annan myndighet genom lämnande av falsk/oriktig information.
Motionen har remitterats till socialnämnden som skriver att en person kan
dömas för bidragsbrott, om han eller hon lämnar oriktiga uppgifter eller
inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla,
och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut
eller betalas ut med ett för högt belopp. Det framgår av bidragsbrottslagen
(2007:612). Kommunen är skyldig att polisanmäla misstanke om brott
enligt bidragsbrottslagen.
Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter
anvisning från Migrationsverket. Det är försäkringskassan som betalar ut
etableringsersättning samt övriga bidrag till nyanlända. Kommunen kan
betala ut försörjningsstöd under en övergångstid innan
etableringsersättningen hunnit betalas ut samt i vissa fall när det behövs en
viss utfyllnad till etableringsersättningen. Etableringsersättningen betalas
ut under två år. Därefter behandlas de nyanlända på precis samma sätt som
alla andra kommuninvånare. Efter ansökan fattar kommunen beslut om
försörjningsstöd till kommuninvånare som inte har möjlighet att försörja
sig själva. Kommunen polisanmäler kommuninvånare om det finns
misstanke om brott enligt bidragsbrottslagen.
Migrationsverket tar emot och prövar ansökan om asyl. Migrationsverket
anvisar ensamkommande barn och ungdomar till kommunerna som ska
ansvara för boende och omsorg. När Migrationsverket fattar beslut i frågan
om den sökande får ett uppehållstillstånd i Sverige eller inte, så fattas
också ett beslut om åldern. Socialnämnden ser inget skäl till varför
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kommunen ska polisanmäla människor som uppgett en annan ålder än den
ålder som en annan myndighet har fattat beslut om. Det bör rimligtvis vara
en fråga som är upp till Migrationsverket att avgöra.
Socialnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad gällande den
del av motionen som avser bidragsbrott samt att motionen ska avslås
gällande den del som avser åldersuppskrivning av ensamkommande
ungdomar (SN 2017-10-10 § 118).
Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå kommunfullmäktige
besluta enligt socialnämndens förslag.
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg yrkar bifall till motionen.
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag. Han ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
---
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Dnr KS17/229

§ 175 Svar på motion om klargörande i ordningsstadgan angående
tiggeri
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion
om klargörande i ordningsstadgan angående tiggeri. Motionärerna önskar
att tiggeri inom Habo kommun endast får förekomma efter inhämtande av
kommunalt tillstånd samt att allt offentligt tiggeri förbjuds inom Habo
kommun.
Den fria rörligheten är en grundprincip som garanteras inom EU. Den
fastställs i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. En EU/EESmedborgare har rätt att vistas i ett annat EU/EES land upp till tre månader
utan andra villkor än att personerna ska ha giltigt pass eller nationellt
identitetskort.
Visserligen faller mycket ner från statlig och regional nivå på landets
kommuner att lösa när det gäller olika utmaningar i samhället idag men
ansvaret för att lösa den tragiska och mycket olyckliga situationen att
människor tigger i Sveriges kommuner måste vara ett nationellt ansvar som
ska hanteras av Sveriges Riksdag, regering och EU. Det är dessa
institutioner som har verktygen och resurserna.
Hittills har två kommuner i Sverige beslutat att förbjuda tiggeri. Sala
kommun för sex år sedan och nyligen Vellinge kommun som beslutade att
införa ett förbud på vissa platser där många människor samlas. I båda
fallen har länsstyrelsen i respektive län omgående upphävt kommunernas
beslut. I det nyligen avgjorda ärendet i Vellinge kommun förklarade
länsstyrelsen sitt beslut om att kommunen inte fick förbjuda tiggeri med
motiveringen att kommunen måste kunna bevisa att tiggeriet är ett stort
problem som stör människor i hög grad för att kunna förbjuda tiggeriet i
ordningsstadgan.
Arbetsutskottet beslutade den 1 november att föreslå att motionen ska
avslås.
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg yrkar bifall till motionen.
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Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns två förslag. Han ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
---
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§ 176 Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Energimarknadsinspektionen: Vattenfall Eldistribution AB har
meddelats nätkoncession för linje för två markkablar från
transformatorstationen Gimmene till Hornamossens vindkraftpark
i Tidaholm, Mullsjö och Habo kommuner
2. Regeringen: Avslag på överklagandet av länsstyrelsens beslut om
att bilda vattenskyddsområde med föreskrifter för
grundvattentäkten Dykärr i Habo kommun

---
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§ 177 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från arbetsutskottet
---
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