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Plats och tid

Högra kammaren, kommunhuset i Habo
Onsdagen den 10 januari 2018 kl. 17.00–18.20
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Monika Raske,
näringslivsutvecklare § 1-2
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Nils-Inge Carlsson
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Presentation av ny räddningschef
Samuel Nyström, ny räddningschef i Habo, presenterar sig. Habo kommun
delar på räddningschefstjänsten tillsammans med Jönköpings och Mullsjö
kommuner och där har Samuel Nyström redan haft tjänsten i snart två år.
Dessförinnan har han arbetat på räddningstjänsten i Jönköping i 22 år.
Samuel berättar att han kommer att arbeta för att utveckla den redan goda
samverkan mellan de tre kommunerna.
Ordföranden hälsar Samuel Nyström varmt välkommen som räddningschef
i Habo kommun, och tackar samtidigt avgående räddningschef Bengt
Martinsson för hans insatser genom åren.
---

Justeras

Expedierats
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Presentation av ny företagslots/näringslivsutvecklare
Monika Raske, ny företagslots och näringslivutvecklare sedan i november,
presenterar sig. Monika har tidigare arbetat med näringslivsfrågor i
Jönköpings kommun och ser nu mycket fram emot att bygga upp en
näringslivsfunktion i Habo.
Hennes huvuduppdrag är att i samverkan med den kommunala
organisationen och med externa aktörer skapa förutsättningar för
näringslivet när det gäller att starta, driva, äga och utveckla företag inom
kommunen.
För att förbättra företagsklimatet vill Monika Raske
• ta fram en näringslivsstrategi i samverkan med näringslivet
• arbeta med att förbättra kommunens tillgänglighet, bemötande och
kommunikation gentemot företagen
• utbilda tjänstemännen i företagens betydelse för kommunen
• arbeta med att förenkla kommunens ärendehantering
• ge eleverna i skolan kunskap om och kontakt med företag
• ordna kontinuerliga träffar mellan kommunledningen och företagen
De största utmaningarna är enligt Monika Raske kompetensförsörjningen,
digitaliseringen och att öka nyföretagandet.
Ordföranden tackar för informationen och hälsar Monika varmt
välkommen till Habo kommun.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/138

§3

Svar på motion om detaljplan/strandskydd i Furusjö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) har inkommit med en motion med förslag om att
snarast se över detaljplanen för området runt Furusjön för att strandskyddet
åter ska träda i kraft och därmed bevara tillgängligheten för friluftslivet och
bevara miljön för djur- och växtlivet.
Motionen har remitterats till byggnadsnämnden som föreslår att motionen
ska avslås. Byggnadsnämnden skriver att Furusjön omfattas av ett
strandskydd på 100 meter. De byggnadsplaner som är gällande för Furusjö
och som omfattar strandlinjen upprättades i slutet av 1950-talet. Sedan dess
har samhället byggts ut enligt planerna och endast en mindre del av den
planlagda marken är obebyggd. Den obebyggda mark som ligger inom ett
avstånd på 100 meter från sjön och som skulle omfattas av strandskydd om
strandskyddet återinträder är till större delen omgärdat av bebyggelse. Det
vill säga, marken närmast strandlinjen är redan avstyckad och bebyggd och
därmed redan ianspråktagen. Dessa markområden ägs av både
privatpersoner och kommunen.
Norr om Furusjön finns ett tiotal bebyggda bostadsfastigheter som går ned
till strandlinjen. Dessa tomter är inte planlagda och har bebyggts innan
lagen om strandskydd trädde i kraft. Det pågår ett planarbete med att ta
fram ytterligare ett tiotal bostadstomter, dessa placeras i bakkanten av
redan bebyggd och ianspråktagen mark och bedöms därmed inte påverka
området närmast sjön.
Att påbörja ett arbete med att ta fram en ny detaljplan/detaljplaner med
syfte att öka tillgängligheten för friluftslivet och bevara miljön för djuroch växtlivet bedöms ge väldigt liten effekt. Plan- och
exploateringsenheten har gjort bedömningen att de tomter som berörs bör
ligga kvar som bostadsändamål (BN 2017-12-07 § 108).
---

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/257

§4

Svar på motion om att minska matsvinnet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla förslaget om att
lägga in ett mål om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta
läggs in i det nya programmet som ska tas fram 2019.
Kommunstyrelsen föreslår vidare att kommunfullmäktige ska besluta att
anse den del av motionen som handlar om att matavfallet ska tillvaratas
vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion om att matsvinnet måste
minska. Motionären skriver att enligt en studie av Sveriges
Lantbruksuniversitet slänger svenskarna ungefär 30 procent av den mat
som köps, och att situationen inom den offentliga sektorn i stort sett ser
likadan ut. Hon skriver att enligt Naturvårdsverket hamnar mellan 15 000
ton till 20 000 ton nylagad skolmat i soptunnorna varje år, vilket innebär en
kostnad på 600 miljoner kronor årligen.
Susanne Wahlström föreslår därför att Habo kommun ska ta ett bredare
grepp inom detta område, te x genom att lägga in det som ett mål i
handlingsplanen utifrån miljöprogrammet, för att minimera det onödiga
matsvinnet, och att Habo kommun ska bli ännu bättre på att tillvarata
avfallets resurser och verka för att matavfall ska behandlas biologiskt så att
växtnäring och energi tas tillvara och att även detta kopplas till
miljöprogrammet.
I nuvarande miljöprogram är det inskrivet att alla som bor och verkar i
Habo och Mullsjö kan bidra till en bättre miljö genom att minska
matsvinnet. När ett nytt miljöprogram ska tas fram 2019 skulle detta också
kunna läggas in som en konkret åtgärd för kostverksamheten, förskolorna,
skolorna och äldreomsorgen att arbeta med.
Habo kommuns avfallshantering kommer från och med 1 januari 2018 att
skötas av June Avfall & Miljö AB, som är ett bolag som ägs gemensamt av
Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. I oktober 2018 kommer
Haboborna att erbjudas fastighetsnära insamling av förpackningar, och
även insamling av matavfall vilket även verksamheterna kommer att
erbjudas. Matavfallet som samlas in tas tillvara av Jönköpings kommuns
biogasanläggning.
Arbetsutskottet föreslår att förslaget om att lägga in ett mål om att minska
matsvinnet i miljöprogrammet ska bifallas och att detta läggs in i det nya
programmet som ska tas fram 2019, samt att anse den del av motionen som

Justeras

Expedierats
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Forts § 4
handlar om att matavfallet ska tillvaratas ska anses vara besvarad (AU §
142 2017-12-13).
Kommunstyrelsens behandling
Susanne Wahlström yrkar att målet om att minska matsvinnet ska läggas in
i det befintliga miljöprogrammet eftersom det ändå ska ske en revidering
av det under våren.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
om att lägga in ett mål om att minska matsvinnet i nästa miljöprogram, och
dels Susanne Wahlströms förslag om att lägga in målet i det befintliga
miljöprogrammet.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/259

§5

Svar på motion om att skydda barns integritet m.m.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara
besvarad.
Ärendebeskrivning
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion i vilken hon framför att
sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige
idag, men att vi tillsammans med förskolorna kan förebygga problemen
genom att lära barn och vuxna integritet. Susanne Wahlström skriver också
att styrande lagstiftning och läroplanen ger tydliga ramverk för förskolans
arbete med att förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande
behandling och övergrepp, och att motionens intention är att ytterligare
förstärka det arbetet kring barns integritet och rättigheter som redan pågår i
Habo kommun.
I motionen föreslås
- att en övergripande likabehandlingspolicy som är gemensam för
Habo kommun ska tas fram och att den ska revideras årligen utifrån
de resultat som framkommer från likabehandlingsplanerna i de fem
rektorsområdena vi har i Habo kommun
- att man i policyn tar med att det inom förskolan ska arbetas aktivt
och förebyggande med likabehandling mot diskriminering och
kränkande behandling
- att Habo kommun ska ansluta sig till Förskolebrevet.se och
Förskolekartan för att synloggöra det goda arbete som görs i
kommunen inom detta område.
Administrativ chef Frida Wahlund skriver att från och med 1 januari 2017
gäller nya bestämmelser och aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Det är
en utvidgning jämfört med tidigare och omfattar nu alla
diskrimineringsgrunder. De som berörs av de nya reglerna är arbetsgivare
och utbildningssamordnare. I den nya lagen ingår också att ta fram och
följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella
trakasserier. Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras i fyra steg.
Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska
- undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier
eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i
verksamheten
- analysera orsaker till upptäckta hinder och risker
- vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan
krävas, och
- följa upp och utvärdera arbetet.

Justeras
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Forts § 5
Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande och utöver dessa
fyra steg ska en lönekartläggning genomföras varje år. Personalenheten
kommer 2018 att ta fram en handlingsplan där aktiva åtgärder kommer att
implementeras i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Vad gäller likabehandling inom skolan är varje skola och förskola enligt
skollagen skyldig att årligen upprätta en plan mot kränkande behandling
(skollag 2010:800 8 kap. 6 §.) Alla skolor och förskolor i Habo kommun
har därför redan planer mot kränkande behandling och arbetar med dessa
frågor.
Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en arbetsplan för
förskolans integritetsarbete. Planen utgår från förskolebrevets riktlinjer och
är ett komplement till förskolornas egna planer mot diskriminering och
kränkande behandling. Arbetsplanen håller just nu på att implementeras
inom förskolorna. När implementeringen av arbetsplanen är klar kommer
barn- och utbildningsförvaltningen att ta ställning till om man ska ansluta
sig till Förskolekartan.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/275

§6

Svar på motion om mjuka linjen servicetransport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen
översänds till styrgruppen för framtagande av översiktsplan för beaktande,
och att motionen därmed anses vara besvarad.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg (-) och Lennart Karlsson (-) har lämnat in en motion i
vilken de föreslår att kostnaderna för mjuka linjen utreds grundligt, och att
mjuka linjen genomförs i Habo kommun, med utvärdering efter ett år vad
utfallet har blivit.
Med mjuka linjen menar motionärerna en servicetranssport som personer
som har svårigheter att, eller inte får, köra bil kan åka med gratis. Till
exempel funktionshindrade och vissa äldre. Motionärerna skriver att mjuka
linjen hjälper behövande att komma till vissa knutpunkter i samhället,
exempelvis mataffärer postkontor, apotek, vårdcentral, resecentrum och
kommunkontor.
Miljöpartiet lämnade nyligen in en liknande motion som avslogs så sent
som 26 oktober 2017 med hänvisning till de stora investeringsbehov som
kommunen står inför.
I Mullsjö kommun har man en liknande servicefunktion. Mullsjö kommun
har nyligen upphandlat och kostnaderna för deras mjuka linje är 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. Med motsvarande frekvens och körsträcka är det troligt
att Habo kommuns kostnader skulle hamna på en liknande nivå. Vad den
exakta kostnaden blir kan dock inte med säkerhet sägas förrän en
upphandling har genomförts.
Arbetsutskottet föreslår att motionen översänds till styrgruppen för
framtagande av översiktsplan för beaktande, och att motionen därmed
anses vara besvarad (AU § 148 2017-12-13).
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
---

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/324

§7

Revidering av miljöprogrammet, remissinstanser
Beslut
Det reviderade miljöprogrammet remitteras till samtliga nämnder och till
de kommunala bolagens respektive styrelse för yttrande senast den 28
februari.
Ärendebeskrivning
Det nuvarande miljöprogrammet för Habo och Mullsjö kommuner gäller
för åren 2014-2017. Under 2017 beslutade styrgruppen för
miljöprogrammet att förlänga programmet till och med år 2019. För att
aktualisera programmets innehåll och åtgärder inför förlängningen
uppdaterades miljöprogrammet under hösten 2017. Det som har
uppdaterats är främst praktiska frågor kring till exempel eventuella bidrag
och formalia. Även vissa åtgärder har uppdaterats och ett fåtal har fått en
ny innebörd. De största förändringarna som gjorts och som berör
åtgärderna i handlingsplanen har gjorts för att effektivisera arbetet och för
att vi ska kunna nå de mål och delmål som är formulerade i programmet.
--Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Styrelsen för Habo Energi AB
Styrelsen för Habo Bostäder AB
Styrelsen för Habo Kraft AB

Justeras

Expedierats
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Dnr KS17/298

§8

Sponsring av Habo Honda Cup
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till evenemanget med 50 000 kronor.
Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att låta Habo IF nyttja skolornas lokaler
hyresfritt under den aktuella helgen, under förutsättning att de återlämnas i
samma skick som innan.
Nils-Inge Carlsson (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Habo IF anordnar sedan flera år tillbaka en fotbollscup för pojkar och
flickor i åldern 10-12 år. 124 lag är redan anmälda till 2018 års evenemang.
Habo IF har skrivit till kommunen med önskemål om ett samarbete och har
äskat 125 000 kronor i stöd för 2018 års fotbollscup. Detta skulle täcka
boendekostnaderna och bidra till cuptröjan där Habo kommun får ha sin
logga på ena ärmen. Habo IF menar att fotbollscupen är ett tillfälle för
Habo kommun att synas över stora delar av Sverige.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ska bidra till evenemanget
med 50 000 kronor Habo IF ska få nyttja skolornas lokaler hyresfritt under
den aktuella helgen, under förutsättning att de återlämnas i samma skick
som innan (AU 2017-12-13 § 145).
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Gustavsson (S), Morgan Malmborg (-), Hans Jarstig (-) och
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

--Skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Habo IF

Justeras
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Dnr KS17/302

§9

Upphandling av måltidsservice
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en ny upphandling ska göras avseende
driftentreprenad av Alléskolans kök. Kommunstyrelsen uppdrar åt Habo
kost att lämna in anbud.
Ärendebeskrivning
Från den 1 augusti 2014 har Habo kommun ramavtal med Sodexo AB
avseende driftentreprenad för Alléskolans kök. Avtalet innebär att köket
producerar och levererar frukost, lunch och mellanmål förutom till
Alléskolans elever även till Kråkerydskolan, samt till förskolan på Slätten
inklusive Snurran. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-09 att förlänga
avtalet med Sodexo AB med ett år från- och med 31 juli 2017 fram till 31
juli 2018.
För att säkerställa verksamheten efter juli 2018 måste beslut nu fattas
angående den framtida driften av verksamheten. Med tanke på tidsaspekten
finns det två alternativ att beakta vilka är
-

En ny upphandling sker som startar omedelbart i januari 2018
Någon ny upphandling sker inte utan ansvaret för produktionen återgår
till kommunen i Habo kosts regi.

Om beslut tas att en ny upphandling ska göras bör också ställning tas till
om Habo kost skall vara med och lämna anbud eller inte.
--Beslutet skickas till:
Charlotta Strengberg
Svante Modén
Lena Bergström

Justeras
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Dnr KS17/315

§ 10

Policy för representation
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättad policy
för representation.
Ärendebeskrivning
Allmänhetens förtroende är av största betydelse för alla företrädare för
Habo kommun. Kommunen hanterar invånarnas skattemedel och med det
följer ett särskilt ansvar att alla berörda utför sitt uppdrag och arbete med
omdöme samt följer gällande lagar, regler och avtal. När det kommer till
kommunens representation har det tidigare saknats en policy för vad som
gäller, vilket är olyckligt då det underlättar för de som ska hantera dessa
frågor om inriktning och regelverk är fastlagda i en av kommunfullmäktige
beslutad policy.
Upprättat förslag till policy och riktlinjer hanterar regler och anvisningar
för extern och intern representation. Där framgår bland annat att extern
representation riktar sig till utomstående organisationer, företag och
enskilda personer i syfte att skapa, bibehålla eller avslutat goda relationer
och att den externa representationen ska ha ett direkt samband med och
vara till nytta för verksamheten och att försiktighet ska iakttas vid
återkommande representation mot en och samma person eller grupp av
personer. Den interna representationen riktar sig till den egna
verksamheten och mot kommunens personal eller dess förtroendevalda.
Intern representation ska ha som mål att skapa ett trivsamt arbetsklimat för
goda arbetsresultat i den egna verksamheten
---

Justeras
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Dnr KS17/306

§ 11

Samverkansavtal för teknik- och industriutbildningar 2018–
2022, Teknikcollege
Beslut
Kommunstyrelsen godkänna avtalet avseende samverkan för teknik- och
industriutbildningar 2018–2022.
Ärendebeskrivning
Antalet sökanden till gymnasieskolans teknik- och industritekniska
program har minskat under de senaste åren. Samtidigt är bristen stor på
utbildad personal med rätt kompetens för tillverkningsindustrins behov. I
en region där 40 procent av den arbetsföra befolkningen är direkt eller
indirekt beroende av tillverkningsindustrin för sin försörjning är detta en
utmaning för vår region och för Habo kommun att hantera. För att kunna
möta och hantera detta behöver resurserna samordnas för att dels kunna
möta elevernas utbildningsbehov och samtidigt kunna svara upp mot
företagens behov av rätt utbildad arbetskraft.
Teknikcollege Södra Vätterbygdens samlade resurser ger större genomslag
än vad de olika kommunerna och utbildningsanordnarna skulle kunna
åstadkomma genom att agera enskilt. Föreliggande avtalsförslag mellan
kommunerna Habo, Jönköping, Vaggeryd och Mullsjö är femårigt och
gäller för perioden 2018-2022. Avtalet bygger på de styrdokument som
reglerar gymnasieskolan och andra utbildningsformer och reglerar bland
annat elevernas rättigheter att erbjudas utbildning på de
teknikcollegecertifierade programmen, elevernas rätt att tas emot som
sökande till dessa utbildningar samt kommunernas skyldighet att erbjuda
och ta emot elever på utbildning inom de Teknikcollegecertifierade
programmen.
När det gäller de ekonomiska förutsättningarna så betalar samverkande
kommuner 1 krona per invånare och år. Samverkande företag betalar också
in en avgift till Teknikcollege Södra Vätterbygden och nivån bestäms av
Regional styrgrupp för Södra Vätterbygden. Samverkande kommuner delar
också på finansieringen av en processledare där Habo kommuns andel är
10 procent. Medel för ovanstående finns avsatta i budget för 2018 samt i
budgetramen för 2019.
Arbetsutskottet föreslår att avtalet godkänns, vilket Thomas Werthén (M)
yrkar bifall till.
---
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Dnr KS17/319

§ 12

Deltagande på emigrationsmässan i Utrecht
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Habo kommun ska delta i Utrechtmässan,
och att Habo kommun ska vara projektägare. Finansiering sker inom
kommunstyrelsens ram.
Ärendebeskrivning
Habo kommun har under flera års tid deltagit på emigrationsmässan i
Utrecht. De senaste åren har deltagandet skett i Regions Jönköpings regi,
men regionen har beslutat att inte delta 2018. Sju kommuner i länet vill
dock delta ändå. Regionen bidrar med ett ekonomiskt stöd för detta på 50
%. Habo kommun är förslagen som projektägare. Kostnaden för
kommunen beräknas till ca 25 000 kronor.
---
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Dnr KS17/307

§ 13

Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att under 2018
annonsera om kommunfullmäktiges sammanträden i HaboNytt.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. I den nya lagen
anges bland annat att kommunens officiella anslagstavla ska vara digital
och placeras på kommunens webbplats. En följd av det är att lagen om
vissa anslag på kommuns anslagstavla har upphävts. Det som ska kungöras
på kommunens anslagstavla ska därför kungöras på det väl avgränsade
stället på webbplatsen som kallas anslagstavla.
En annan förändring är att fullmäktiges sammanträden inte längre behöver
annonseras i ortstidning. Istället tillkännages sammanträden och anslag av
protokoll på den webbaserade anslagstavlan.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är det fullmäktige som
bestämmer i vilka ortstidningar och informationsblad uppgifter om
kommunfullmäktiges sammanträdes ska införas, och vilken information
som ska införas.
---
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§ 14

17

Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Energimarknadsinspektionen: Vattenfall Eldistribution AB har
meddelats nätkoncession för linje för en befintlig
luftledning/markkabel från Baskarp till Ekebäcken.
2. Miljönämnden 2017-12-14: Ansökan om nytt tillstånd för
kommunala skyttar.
3. Miljönämnden 2017-12-14: Verksamhetsplan 2018
4. Länsstyrelsen: Landstingets indelning i valkretsar m.m.
5. Länsstyrelsen: Beslut om justering av gränserna för valdistrikt
och namnbyten på valdistrikten i Habo kommun.
6. Länsstyrelsen: Ändring av föreskrift för naturreservatet Hökesån.
7. Länsstyrelsen: Tillstånd för länsstyrelsens att använda 20
övervakningskameror för rovdjursinventering i Jönköpings län.
8. Styrgruppen för miljöprogrammet: Beslut om miljömålspotten.
9. Förvaltningsrätten i Jönköping: Avslag på överklagande angående
utökning av parlamentariska gruppen och budgetberedningen.
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§ 15

18

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från arbetsutskottet
Protokoll från personalutskottet
Delegationsbeslut bostadsanpassning
Delegationsbeslut om vikarie för socialchef
Delegationsbeslut räddningstjänst, enligt förteckning
daterad 2017-12-31
---
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