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Plats och tid

Högra kammaren, kommunhuset i Habo
Onsdagen den 7 mars 2018 kl. 17.00–19.50

Beslutande

Gunnar Pettersson (S), ordförande
Nils-Inge Carlsson (S)
Ewa Wettebring (S)
Magnus Carlestav (S)
Hans Jarstig (KD)
Lars Davidsson (KD)
Hanna Englund (C)
Thomas Werthén (M), ej § 41 p.g.a. jäv
Fredrik Wärnbring (M)
Susanne Wahlström (M)
Morgan Malmborg (-)
Henrik Sporrong Esjbörnsson (M) § 41 ersätter Thomas Werthén

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande

Jan Sundman, kommunchef
Frida Wahlund, sekreterare
Samuel Nyström, räddningschef § 35
Thomas Andersson, stf räddningschef
§ 35
Bengt Fransson, vd bolagen § 36
Johan Bokinge, ekonomichef § 37
Svante Modén, teknisk chef § 38-40

Utses att justera

Fredrik Wärnbring

Linda Tubbin, plan- och
exploateringschef § 38
Johanna Schönberg, planarkitekt §
38
Olle Moln Teike (SD)
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Kent Bjärkhed (S)
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Verksamhetsberättelse 2017 för räddningstjänsten
Räddningschef Samuel Nyström och ställföreträdande räddningschef
Thomas Andersson informerar om verksamhetsberättelsen för 2017.
Antalet räddningsinsatser efter larm var 136, vilket är något färre än
föregående år. De flesta insatserna görs i Habo kommun, men genom
Räddsam F-avtalet i Jönköpings län görs också insatser i andra kommuner.
I räddningstjänstens uppdrag ligger också viss tillsyn och
brandskyddskontroll och rengöring/sotning. I Habo kommun sköts
brandskyddskontrollerna och rengöringen/sotningen av extern utförare.
En stor uppgift för räddningstjänsten är att arbeta förebyggande genom
information, utbildning och rådgivning. Det förebyggande arbetet har fått
ett breddat uppdrag och under 2017 har man bland annat arbetat med
fallprevention och suicidprevention. Krisberedskap är en annan viktigt
uppgift, vilket bland annat innefattar risk- och sårbarhetsanalyser för olika
krishändelser, att planera för att kunna hantera den typen av händelser med
åtgärder som stärker förmågan och att öva och utbilda krisorganisationen.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Information från bolagen
Bengt Fransson, vd för de kommunala bolagen, informerar om det
ekonomiska resultatet för bolagen. Totalt gör koncernen ett resultat efter
finansiella poster på 13,8 kronor, varav Habo Energi AB står för 4,9
miljoner kronor och Habo Kraft AB för 8,6 miljoner kronor. Habo
Bostäder gör ett resultat på knappt 400 000 kronor, vilket man inte är nöjd
med. En del av förklaringen till det låga resultatet beror på renoveringen av
kvarteret Liljekonvaljen. Kostnaderna för renoveringen ska delvis
kompenseras av hyreshöjningar, men dessa sker succesivt och har ännu
inte gett någon effekt på ekonomin.
Bengt Fransson berättar även att det nybildade
kommunikatörsoperatörsbolaget nu har kommit igång. Bolaget ägs
gemensamt av Habo Kraft AB och av Jönköpings Energi AB, där Habo
Kraft äger 10,1 %.
Avslutningsvis informerar Bengt Fransson om hur det går med
fiberutbyggnaden.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Bokinge informerar om att prognosen för helåret visar
ett positivt resultat på 4 miljoner kronor, vilket är 2,5 miljoner kronor
bättre än budgeterat. Bland annat är det skatte- och bidragsintäkterna som
blir 2 miljoner högre än budgeterat. Kostnaderna för pensioner och räntor
beräknas bli 2 miljoner kronor lägre än budgeterat. Även kostnaderna för
evakueringsboende i samband med ombyggnaden av demensenheten
beräknas bli 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Socialnämnden har prognosticerat ett minusresultat på 3,9 miljoner kronor,
vilket beror på ökad assistansersättning samt några stora
placeringsärenden inom LSS. Den sammanlagda prognosen för övriga
nämnder visar ett överskott på 0,5 miljoner kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Dnr KS18/6

§ 38

Information om översiktsplan 2040
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin informerar om att man varit ute
på fem medborgardialoger i kommunens tätorter inför framtagandet av
översiktsplan 2040. En sjätte medborgardialog som riktar sig till
näringslivet ska också genomföras.
Frågor som diskuteras inför framtagandet av en ny översiktsplan är bland
annat hur tätorterna ska utvecklas hur kommunikationerna ska fungera, hur
nära ska vi ha till natur och rekreation, med mera.
Linda Tubbin påpekar också att även om översiktsplanen inte är ett
juridiskt bindande dokument, så är det ett av kommunens viktigaste
styrdokument mot vilket exempelvis alla kommande detaljplaner kommer
att prövas.
---
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Dnr KS17/271

§ 39

Grön handlingsplan
Beslut
Kommunstyrelsen i Habo kommun ställer sig positiv till förslaget till en
Grön Handlingsplan.
Kommunstyrelsens yttrande över länsstyrelsens remiss Grön handlingsplan
lämnas i den av länsstyrelsen bifogade svarsfilen.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har i samverkan med länets aktörer arbetat fram en Grön
handlingsplan för Jönköpings län. Handlingsplanen är resultatet av ett
samordnat genomförande av länsstyrelsens uppdrag att ta fram 1) regionala
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen, 2) handlingsplan för grön
infrastruktur och 3) åtgärder för att nå friluftsmålen. Nu ges länets aktörer
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
De miljökvalitetsmål som omfattas av handlingsplanen är Myllrande
våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Ett rikt växt-och
djurliv. Ytterligare miljömål som berörs av handlingsplanen är Levande
sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö, där vissa delar ingår i
samordningen med grön infrastruktur.
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande
livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.
Handlingsplanen ska föreslå åtgärder som stärker värdekärnor och knyter
ihop landskapet, så att olika värden hänger samman. Planen är en första
ansats att komma igång med detta långsiktiga arbete.
Länsstyrelsen har i uppdrag att leda det regionala arbetet med att
förverkliga regeringens friluftspolitik där allemansrätten är en grund för
friluftslivet, för att stödja människors rättigheter att vistas i natur och
kulturmiljöer.
Miljönämnden har, som underlag för kommunstyrelsens beslut, lämnat ett
yttrande kring den Gröna handlingsplanen. Miljönämndens synpunkter har
inarbetas i det slutliga förslaget till remissvar.
--Beslutet skickas till:
Länsstyrelsen
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Dnr KS18/36

§ 40

Detaljplan för Fiskebäck 3:76, samrådsyttrande
Beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Fiskebäck
3:76. Syftet med detaljplanen är att pröva om marken är lämplig för
bostadsändamål. Ett samrådsförslag var ute för samråd under sommaren
2013. Sedan såldes fastigheten och den nya ägaren har för avsikt att
bebygga fastigheten med radhus istället för villor och förskola, vilket var
förra fastighetsägarens intention.
Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över detaljplanen.
--Beslutet skickas till:
Byggnadsnämnden

Justeras
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Dnr KS17/225, 17/297

§ 41

Framtida lokaler till kulturskolan och fritidsgården
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en extern
utredning med uppdrag att utreda ändamålsenliga lokaler till kulturskolan
och fritidsgårdens verksamheter.
Utredningskostnaden beräknas till 500 000 kronor och finansieras inom
kommunstyrelsens ram. Tidigare framtagen utredning ska användas i så
stor utsträckning som möjligt för att hålla nere kostnaderna.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att utse en styrgrupp för projektet
bestående av kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens 2e vice
ordförande och en representant från oppositionen, samt barn- och
utbildningsnämndens ordförande och fritids- och kulturnämndens
ordförande.
Thomas Werthén (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kulturskolechef Fredrik Hempel har i skrivelser till barn- och
utbildningsnämnden och till kommunstyrelsen påtalat problematiken kring
kulturskolans nuvarande tillfälliga lokaler. Kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade 2017-11-01 att be barn- och utbildningsnämnden att
förtydliga hur de ser på kulturskolans framtid.
Barn- och utbildningsnämnden svarade 2017-11-14 att nämnden anser att
kulturskolan är i stort behov av ändamålsenliga lokaler och föreslår
kommunstyrelsen
- att en extern utredning görs av kulturskolans lokalbehov, både på
en nybyggnation och på ett befintligt alternativ av lokaler,
- att en helhetsbedömning av kulturskolans och fritidsgårdens
verksamheter görs,
- att behovet av en samlingslokal för både kommunens verksamheter
och föreningslivet i Habo kommun ses över.
Samtidigt beslutade även fritids- och kulturnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att en att en extern utredning görs av möjligheterna att
samordna fritidsgård och kulturskola på Spinnet och att utredningen bör
vara klar under 2018. Fritids- och kulturnämnden anser, bland annat efter
studiebesök på Spinnet och samtal med lokala kulturaktörer, att lokalerna
skulle kunna fungera både för fritidsgård och kulturskola i kombination,
men även att lokalerna kan användas för en rad andra aktiviteter. Nämnden
skriver att genom att samlokalisera kulturskola, fritidsgård och föreningsliv
kan goda synergieffekter skapas både vad gäller lokalutnyttjande,
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Forts § 41
verksamhet och personal (FKN 2017-11-21 § 58).
Den styrande majoriteten har meddelat att de är positiva till att en extern
utredning görs avseende lokaler till kulturskolan och fritidsgården, men är
också tydliga med att man på förhand inte vill peka ut en viss lokal för
utredningen, utan att utifrån en övergripande inventering av möjliga lokaler
så ska samtliga lämpliga lokaler inkluderas i utredningen. Kommunchef
Jan Sundman har tagit fram ett förslag till utredningsuppdrag som kan
ligga till grund till underlag till en upphandling av extern konsult. Av
utredningen ska det bland annat framgå om det finns befintliga lämpliga
lokaler i kommunen och om så är fallet vilka eventuella ombyggnationer
som kan behöva göras av dessa. En jämförelse ska också göras med vad en
nybyggnation beräknas kosta. Även lämpliga platser för en eventuell
nybyggnation ska belysas och utredningen ska också beskriva vilka
samordningseffekter med övrig kommunal verksamhet som kan uppnås
med de föreslagna alternativen.
Kommunstyrelsen är beställare av uppdraget. En styrgrupp ska bildas som
bestående av kommunstyrelsens ordförande, 2e vice ordföranden och en
representant från oppositionen, samt ordförande i barn- och
utbildningsnämnden och fritids- och kulturnämnden. En arbetsgrupp under
ledning av kommunchefen bildas där kommunens tekniska chef, barn- och
utbildningschef, fritids- och kulturchef, kulturskolechef samt ekonomichef
ingår. Arbetsgruppen adjungerar personalresurser till arbetet utifrån de
behov som uppstår. Arbetsgruppen ansvarar för att upphandla externt
konsultstöd samt att sedan bistå konsulten med de underlag och de
kontakter som behövs för att genomföra utredningen på bästa sätt.
Konsulten är föredragande i styrgruppen och kommunchef och teknisk chef
adjungeras till styrgruppen vid behov.
--Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
Fritids- och kulturnämnden
Ekonomichefen
Tekniske chefen
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Dnr KS18/55

§ 42

Lokalt avtal om samverkan och arbetsmiljö
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt lokalt avtal
om samverkan och arbetsmiljö att gälla från och med 2018-05-01.
Ärendebeskrivning
De centrala parterna har träffat överenskommelse om Avtal om samverkan
och arbetsmiljö. Avtalet ersätter Fas 05och gäller från och med 1 november
2017. Habo kommun har sedan tidigare ett lokalt samverkansavtal med de
fackliga parterna (ej med Kommunal).
Redan innan det nya centrala samverkansavtalet kommit till stånd hade
inledande samtal mellan parterna i Habo kommun ägt rum med intentionen
att ta fram ett nytt lokalt samverkansavtal. Arbetsgivaren och de fackliga
parterna (ej Kommunal) har tillsammans arbetat fram ett nytt gemensamt
avtal kring samverkan och arbetsmiljö, med det centrala avtalet som grund.
Personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar nytt lokalt avtal om
samverkan och arbetsmiljö att gälla från och med 2018-05-01 (PU 201502-19 § 13).
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till personalutskottets förslag.
---
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Dnr KS18/35

§ 43

Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Socialnämndens
vision för äldre i Habo kommun 2018-2025.
Ärendebeskrivning
Socialnämndens vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 anger en
politisk viljeinriktning. Äldrevisionen är utformad så att den ska bära över
lång tid men kan revideras under perioden.
De politiska partier som är representerade i fullmäktige,
pensionärsorganisationer, anhörigföreningen och föreningen Träffpunkt
Habo har fått möjlighet att lämna synpunkter på äldrevisionen.
Socialnämnden har för avsikt att komplettera visionens fem områden med
handlingsplaner. De ska beskriva vilka mål socialnämnden vill uppnå inom
de olika områdena. Målen ska vara så kallade SMARTA-mål (specifika,
mätbara, avgränsade, realistiska, tidsatta, accepterade).
Under 2018 ska en handlingsplan för området ”Delaktighet och inflytande”
arbetas fram. Förvaltningens uppdrag är därefter att göra konkreta
aktiviteter för att uppfylla målen i handlingsplan för delaktighet och
inflytande.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska anta Socialnämndens
vision för äldre i Habo kommun 2018-2025 (AU 2018-02-20 § 20).
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
---
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Dnr KS16/285

§ 44

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2017 – uppföljning
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna av internkontrollplanerna för
2017, samt beslutar att följande ärenden ska avföras från bevakningslistan:
- beslut om utdragsregister inom omsorgerna
- beslut att teckna köpeavtal angående tomten vid
Kråkerydsvägen/Hjovägen, och
- beslut om att pynta centrum med flaggor.
Ärendebeskrivning
Från och med år 2004 upprättas en internkontrollplan för varje nämnd.
Kommunstyrelsen har också att utöver sin egen verksamhet
(kommunledningskontor, teknisk förvaltning och räddningstjänst) även ett
kommunövergripande ansvar.
I internkontrollplanen ingår att göra en uppföljning av ej verkställda beslut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tre beslut fattade i
kommunstyrelsen eller dess utskott avförs från bevakningslistan av ej
verkställda beslut, nämligen:
- Beslut i personalutskottet 2014-09-03 om utdrag ur
belastningsregistret inom omsorgerna. En statlig utredning om
personlig integritet föreslår att det ska vara förbjudet för
arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en arbetssökande
ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.
Personalutskottet har beslutat att bordlägga ärendet i avvaktan på
centralt beslut. Då regeringen ännu inte kommit med beslut i frågan
föreslås att ärendet avförs från bevakningslistan.
-

Beslut i kommunstyrelsen 2017-03-15 om att teckna köpeavtal med
Nivika Intressenter AB för tomten i korsningen KråkerydsvägenHjovägen. Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten
överklagades och länsstyrelsen upphävde bygglovet. Något
köpeavtal har därför inte tecknats.

-

Beslut i kommunstyrelsen 2017-09-13 – Medborgarförslag om att
pynta Habo centrum med flaggor. Beslut att hänskjuta frågan till
budgetberedningen. Kommentar: Fritids- och kulturförvaltningen
har nekats bygglov för uppförande av vepor på lyktstolpar på grund
av att stolparna inte klarar vindbelastningen.

---
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Dnr KS17/263, KS16/285

§ 45

Internkontrollplaner för övriga nämnder
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna för 2017 och de nya
internkontrollplanerna för 2018 för barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och
socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd.
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst)
även ett kommunövergripande ansvar.
Vid dagens sammanträde redovisas övriga nämnders uppföljningar av
respektive nämnds internkontrollplan för 2017 samt de nya
internkontrollplanerna för 2018.
--Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
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Dnr KS17/296

§ 46

Svar på motion om väderskyddad parkeringsplats för
personer med funktionshinder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Margareta Fick (MP) inkom 2011 med en motion om byggnation av ett
skärmtak över parkeringsplats för funktionsnedsatta vid vårdcentrum.
Tekniska förvaltningen upprättade 2012 budgetkalkyler för två olika
alternativ med kostnader mellan 325 000 och 455 000 kronor.
Kommunfullmäktige godkände det alternativ som pekade på en kostnad på
455 000 kronor men beslutade att hänskjuta frågan om ett genomförande
till budgetberedningen för avgörande när så ekonomin tillåter det (KF
2012-03-29 § 18). Kommunfullmäktige ansåg därmed motionen vara
besvarad.
Vid redovisning av ej verkställda motioner i april 2014 beslutade
kommunfullmäktige att upphäva beslut angående skärmtak över
handikapparkering (KF 2014-04-24 § 28).
I november 2017 inkom Margareta Fick med en ny motion där hon föreslår
fullmäktige att på nytt besluta om en väderskyddad parkeringsplats.
En väderskyddad parkeringsplats skulle visserligen säkert uppskattas vid
dåligt väder men då behovet inte påtalats på annat sätt än genom
motionerna så är frågan om nyttan står i proportion till kostnaderna.
Kommunens ekonomi är hårt ansträngd av stora investeringsbehov och
ökade driftskostnader och många planerade projekt har prioriterats bort
eller skjutits på framtiden. Arbetsutskottet anser därför att byggnation av
en väderskyddad parkeringsplats inte ska prioriteras och att motionen bör
avslås.
---
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Dnr KS17/276

§ 47

Svar på motion om kostnader för ogiltig frånvaro vid
tolkbehov
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservationer
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.
Ärendebeskrivning
Lennart Karlsson (-) och Morgan Malmborg (-) har lämnat in en motion i
vilken de föreslår att kommunen ska skicka en faktura på tolkkostnaer till
personer med tolkbehov om han eller hon uteblivit från möte med inbokad
tolk utan giltig anledning. I motionen jämför de bland annat med missade
besök hos tandläkare eller vårdcentral resulterar i en kostnad för den
enskilde.
Motionen har remitterats till socialnämnden som svarar att av 8 §
förvaltningslagen framgår att myndighet vid behov bör anlita tolk när
myndigheten har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som
är allvarligt hörsel- eller talskadad. Av 2 kapitlet 5 § kommunallagen
(2017:725) framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter
som kommuner eller landsting är skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut
avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.
Besök som bokas med tolk inom socialnämndens ansvarsområden sker
framför allt i samband med handläggning av ärenden enligt
socialtjänstlagen och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU). Det saknas bestämmelser som ger kommunen rätt att ta ut avgift
för tolk i samband med handläggning av ärenden inom socialnämndens
ansvarsområden. Det saknas även bestämmelser som ger kommunen rätt att
ta ut avgifter vid avbokade besök i samband med handläggning av ärenden
inom socialnämndens ansvarsområden.
Att ta ut avgifter för kostnader som uppstår i samband med avbokade besök
enbart av personer med språksvårigheter eller personer med behov av
teckenspråkstolkning skulle därutöver riskera att anses vara
diskriminerande mot bakgrund av bestämmelserna i diskrimineringslagen.
Mot bakgrund av ovanstående anser socialnämnden att motionen ska avslås
(SN 2018-01-31 § 4), vilket även arbetsutskottet föreslår (AU 2018-12-20
§ 23).
Kommunstyrelsens behandling
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden finner att det finns att det finns två förslag, dels
arbetsutskottets förslag och dels Morgan Malmborgsförslag. Ordföranden
ställer proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
---
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Dnr KS17/163

§ 48

Svar på motion om att införa förstärkt resursenhet till
skolorna i Habo
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige beslut att anse motionen
vara besvarad.
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
remitterades till barn- och utbildningsnämnden som föreslog att motionen
skulle avslås. Även kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den
11 oktober 2017 att motionen skulle avslås. Vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 oktober 2017 fattades sedan beslut om att
återremittera motionen till barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har därför utrett frågan på nytt. Utredningen
visar att det finns möjligheter med en kommungemensam särskild
undervisningsgrupp, men också svårigheter och risker. Barn- och
utbildningsnämnden beslutade den 23 januari 2018 att särskild
undervisningsgrupp på hemskolan ska ses som en nödvändig lösning
endast vid undantagsfall, att särskild undervisningsgrupp ska erbjudas
inom ramen för den ordinarie verksamheten och att ge barn- och
utbildningsförvaltningen i uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att
öka förutsättningarna för att barn och elever undervisas inom ramen för
ordinarie undervisningsgrupp.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår därmed kommunfullmäktige att
anse motionen vara besvarad (BU 2018-01-23 § 1).
---
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Dnr KS17/268

§ 49

Svar på motion om dagens och morgondagens
kollektivtrafik
Förlag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att tillsättande av
fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018.
Ärendebeskrivning
Lars Elwing (M) har lämnat in en motion i vilken han skriver att
Bränningeområdet, både nya och gamla delen, alltid haft avsaknad av
kollektivtrafik på rimligt gångavstånd. Eftersom det är ett starkt
tillväxtområde anser Moderaterna i Habo att det erfordras kraftfulla
åtgärder för att föreslå förändringar till detta område. Lars Elwing skriver
också att han är övertygad om att en fortsatt expansion av centralorten
kommer att ske på områdena Ekeberg, Fiskebäck och Munkaskog, men
även i övriga tätorter. För att vara en attraktiv bostadsort med bra
näringsliv erfordras en väl fungerande kollektivtrafik. Vidare skriver Lars
Elwing att nya former av kollektivtrafik kommer se dagens ljus inom några
decennier, förmodligen i form av spårbunden eller förarlös trafik. Därför
föreslår han
- att en fullmäktigeberedning tillsätts för att föreslå och konsekvensutreda
kommande utmaningar för kollektivtrafiken i hela kommunen och se över
och lämna förslag till en utveckling av tätortsnära kollektivtrafik till och
från de nya kommande bostadsområdena (en fullmäktigeberedning är en
grupp som får tillsättas av fullmäktige för att bereda ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige, en
fullmäktigeberedning får inte ges beslutanderätt),
- att det utreds någon form av ringled med busstrafik inom
Bränningeområdet, och
- att det utreds hur kollektivresandet kan förbättras på landsbygden.
Det är viktiga frågor som tas upp i motionen. Samtal om
kollektivtrafikförsörjningen på Bränningeområdet pågår ständigt mellan
kommunen och länstrafiken. Redan 2014 fanns det ett förslag till lösning
framme, men tyvärr har länstrafiken sedan dess dragits med ekonomiska
problem och utökad kollektivtrafik i Habo har prioriterats ned. Frågan har
dock inte blivit mindre aktuell, snarare är behovet än större nu, då området
byggs ut ytterligare för varje år som går. Förutom Bränningeområdet så
pågår detaljplanering av Kärnekullaområdet, som också kommer behöva
kollektivtrafikförsörjas, inte minst för att avlasta redan hårt belastade väg
195.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att motionen ska bifallas, men att
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tillsättande av en fullmäktigeberedning sker först efter valet 2018, så att det
blir de nya ledamöterna som får arbeta med frågan.
Frågan arbetas dock med kontinuerligt hela tiden och som exempel kan
nämnas att det inom ramen för det pågående översiktsplanearbetet kommer
att utredas var folk bor och vart de åker för att jobba, för att svart på vitt få
siffror på var vi bör förlägga våra hållplatser och inom vilka stråk vi har
stört chans att öka kollektivtrafiken.
Arbetsutskottet föreslår att motionen ska bifallas, men att tillsättande av
fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018 (AU 2018-12-20 § 25).
Kommunstyrelsens behandling
Thomas Werthén (M) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall
till arbetsutskottets förslag.
---
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Dnr KS18/72

§ 50

Val av ny ledamot i lokalstyrgruppen
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för resten av mandatperioden fram till 201812-31 utse Gunnar Pettersson (S) och Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
till nya ledamöter i styrgruppen för lokalfrågor.
Ärendebeskrivning
2011 bildades en styrgrupp för lokalfrågor i kommunen. Styrgruppen har
bestått av kommunalråd, oppositionsråd och av byggnadsnämndens
ordförande.
Då oppositionsrådet Thomas Werthén (M) äger en stor fastighet i
kommunen och ibland kan hamna i en jävsituation önskar moderaterna att
en annan representant utses från dem istället för oppositionsrådet.
Moderaterna har föreslagit att Henrik Sporrong Esbjörnsson ska väljas till
ny ledamot.
Då kommunstyrelsens förra ordförande har avsagt sig alla uppdrag inom
kommunen behöver den nye ordföranden, Gunnar Pettersson, väljas till ny
ledamot i styrgruppen för lokalfrågor.
---
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§ 51

Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. EU-handslag för ökad delaktighet
2. Tillsyn över överförmyndaren i Habo kommun

---
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65

Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från arbetsutskottet
Protokoll från arbetsutskottet
Protokoll från personalutskottet
Protokoll från personalutskottet
---
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Dnr KS18/26

§ 53

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för ytterligare utredning.
Ärendebeskrivning
Kommunalt forum, den regionala samverkansplattformen där alla
kommuner i Jönköpings län samt Region Jönköpings län ingår, har utifrån
förstudien ”Biogasproduktion och användning i länet” tidigare ställt sig
bakom ett inriktningsbeslut kring biogas i Jönköpings län. Inriktningsbeslutet fattades efter att Kommunalt forum utredde biogasfrågan i förstudien
”Biogasproduktion och användning i länet” vars resultat presenterades i
februari 2017. Kommunalt forum valde därefter att gå vidare med ett förslag till inriktningsbeslut och att arbeta efter det som i förstudien bedömdes
som ”stort scenario”.
Stort scenario innebär i huvudsak följande påverkan på efterfrågan:
 Biogas i huvudsak för regionbusstrafik och snabba tätortsbussar
och inte främst stomlinjerna som idag går på biogas.
 Tankinfrastruktur för regional kollektivtrafik görs publik så att fler
kommuner får tillgång till tankstation för sina fordon men också för
näringslivet och privatpersoner.
 Troligtvis innebär dessa åtgärder en fördubbling av kommunernas
och privatpersonernas efterfrågan av biogas.
 Regionen tros kunna öka andelen biogas för att kompensera för
minskad tillgång på etanolfordon och höjda krav på fossilfri fordonsflotta och fossilfria transporter.
Den ökade efterfrågan på biogas i Jönköpings län ger förutsättningar för
investeringar i en ny biogasanläggning i Jönköpings kommun och därmed
en ökad produktion. Även i Sävsjö görs en investering som kan fördubbla
produktionen.
Eftersom kommunerna i länet är igång i olika avfallssamarbeten som planerar att sortera ut matavfall så ger det också bättre tillgång på substrat till
länets biogasanläggningar.
Kommunalt forum beslutade att utifrån inriktningsbeslutet genomföra utredningen ”Samverkan för biogas i Jönköpings län”. Syftet med utredning
en var att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad produktion och
användning av biogas i länet samt föreslå former för samverkan, produktion och infrastruktur för tankning.
Utredningen slår fast att möjligheterna att använda biogas som drivmedel
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inom framtidens transportsektor är goda samtidigt som även elektrifiering,
andra biodrivmedel och ett transporteffektivt samhälle kommer att vara
viktiga faktorer för att minska sektorns klimatpåverkan.
Utredningen föreslår att Kommunalt Forum skyndsamt inleder en process
för att införa överenskommelsen i länets kommuner och hos Region
Jönköpings län och att den bör bli klar våren 2018. Samtidigt bör förutsättningar för att starta upp ett regionalt samverkansnätverk ges.
Överenskommelsen innehåller åtta åtaganden. Habo kommun berörs av sex
av dessa. De är
 Att skyndsamt bereda platser som lämpar sig för tankning av bussar
och publika fordon.
 Att prioritera gasfordon för egna och leasade fordon där målvärdet
är 50 procent av fordonsflottan fem år efter införandet av lokal
tankinfrastruktur samt att riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras.
 Att den fordonsgas som används till 100 procent består av biogas.
 Att prioritera gasfordon och biogas för upphandlade transporter
genom krav och mervärden i upphandling. Riktlinjer för inköp och
upphandlingar ska uppdateras i enlighet med detta åtagande.
 Att uppdatera styrande riktlinjer och liknande i enlighet med
ovanstående och att årligen återrapportera årlig status för respektive
åtagande till Kommunalt forum.
 Att säkerställa insamling av matavfall som råvara till biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till behandlingsanläggning förs in som påverkansfaktor i upphandlingar av hantering av
organiskt avfall – som gör att anbud med korta avstånd gynnas.
I övrigt föreslås att ett regionalt samverkansnätverk med producenter,
Jönköpings länstrafik, kommunerna, Region Jönköpings län och andra intressenter bildas.
Kommunstyrelsens behandling
Efter en kort diskussion enas kommunstyrelsen om att det är för många
frågor som kräver svar innan överenskommelsen kan godkännas. Ärendet
återremitteras därför till förvaltningen för ytterligare utredning.
---
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