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Plats och tid

Högra kammaren, kommunhuset i Habo
Onsdagen den 11 april 2018 kl. 17.00–19.40

Beslutande

Thomas Werthén (M), ordförande
Jarl Karlsson (S) ersätter Gunnar Pettersson
Nils-Inge Carlsson (S)
Ewa Wettebring (S)
Magnus Carlestav (S)
Ulf Betills (C) ersätter Hans Jarstig
Lars Davidsson (KD)
Hanna Englund (C)
Fredrik Wärnbring (M)
Henrik Sporrong Esjbörnsson (M) ersätter Susanne Wahlström
Morgan Malmborg (-)

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande

Frida Wahlund, sekreterare
Annika Ekdahl, personchef § 54
Per Sandberg, biträdande barn- och
utbildningschef § 55-56
Johan Bokinge, ekonomichef § 58
Svante Modén, teknisk chef § 54-59
Linda Tubbin, plan- och
exploateringschef § 59

Utses att justera

Ewa Wettebring

Johanna Schönberg, planarkitekt §
59
Olle Moln Teike (SD)
Kent Bjärkhed (S)
Anders Rickman (L)
Lennart Karlsson (-)
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Presentation av ny personalchef
Personalchef Annika Ekdahl presenterar sig. Annika har varit personalchef
sedan slutet av oktober, men att dessförinnan har arbetat i kommunen i
flera år som biträdande personalchef. En av de största utmaningarna inför
framtiden är som hon ser det att attrahera och behålla personal.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Information om barn- och elevprognos
Per Sandberg, biträdande barn- och utbildningschef, går igenom barn- och
elevprognos per den 31 mars 2018. Prognosen visar att till hösten finns det
fortfarande platser över i förskolan i Habo tätort, men att det till våren 2019
saknas uppemot 90 platser. I Fagerhult är det däremot fullt redan till
hösten. Den punkten kommer att behandlas i nästa ärende på dagordningen
då förslaget är att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa
förskolelokaler till 30 barn i Fagerhult. Dock är det bara inte lokalerna som
är problemet berättar Per, utan det är även svårt att rekrytera personal.
Vad gäller elevprognosen saknas det platser på Bränningeskola, vilket är
det område i kommunen som växer som mest.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Dnr KS18/62

§ 56

Behov av nya förskolelokaler i Fagerhult
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta 1 000 000 kr
till 2018 års investeringsbudget.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att
iordningställa nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med
verksamhetsstart årsskiftet 2018/2019.
Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i ett beslut daterat 2018-02-20 att
kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningställa
nya förskolelokaler för 30 barn i Fagerhult med verksamhetsstart den 1
augusti 2018. Efter diskussioner med biträdande barn- och utbildningschef
framgår att man kan avvakta ordningsställandet av lokaler till årsskiftet
2018/2019.
Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning att det finns möjlighet att
placera förskolemoduler i anslutning till Fagerhults förskola på befintlig
parkeringsplats, och att tillskapa en ny parkering vid skogsområdet söder
om förskolan. Tekniska förvaltningen bedömer att kostnaden för etablering
av förskolemoduler och byggnation av parkeringsplats och lekytor är ca 1
miljon kronor. Inhyrning av modulerna beräknas ske fr.o.m. november
2018 för att inflyttning ska kunna ske vid årsskiftet 2018/2019.
---
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Dnr KS18/90

§ 57

Slutredovisning av investeringsprojekt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har lämnat in en slutredovisning av
investeringsprojekt som överstiger 3 miljoner kronor. Ärendet gäller
 Hagabodaskolan Hus 3 och 5
 Bränninge 2 Gata
 Periodiskt underhåll fastigheter, och
 Vatten och avlopp på Västra Solhöjden, etapp 1.
Vad gäller Hagabodakolan har det genomförts brandskyddsåtgärder,
kameraövervakning och passagessystem som belastat separata
investeringsprojekt istället för huvudprojektet, vilket resulterar i en positiv
avvikelse. Utöver detta har kommunen även beviljats statsbidrag från
Boverket om 895 000 kronor för upprustning av skollokaler och utemiljöer
vid skolor, förskolor och fritidshem. Totalt är det en positiv avvikelse på
2,4 miljoner kronor.
Vad gäller Bränninge 2 Gata var gatan i sämre skick än väntat vilket
resulterade i en negativ avvikelse på 230 000 kronor.
Vad gäller periodiskt underhåll på fastigheter blev antalet projekt fler än
planerat, vilket resulterade i en negativ avvikelse på 524 000 kronor.
På Västra Solhöjden blev kostnaderna för anläggning av vatten och avlopp
högre på grund av förtätning, vilket gav en negativ avvikelse på 217 000
kronor. Förtätningen kommer resultera i högre intäkter i form av
anslutningsavgifter, vilket dock inte syns i slutredovisningen.
---
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Dnr KS18/34

§ 58

Årsredovisning 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning
att godkänna reservationer från 2017 års investeringsbudget till 2018 års
investeringsbudget med 43 155 900 kronor, innebärande att 2018 års
investeringsbudget ökas i motsvarande grad
att godkänna förskott och under- och överskott från 2017 års
investeringsbudget med 4 002 822 kronor, innebärande att 2018 års
investeringsbudget minskas i motsvarande grad
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 88 428 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser
upp till ett högsta lånebelopp om 22 412 000 kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 287 450 000 kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader
att godkänna resultatfonder avseende barn- och utbildningsnämnden med
1 136 000 kronor
att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR)
görs för 2017. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000
kronor, samt
att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja
styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt
att i övrigt godkänna föreliggande redovisning.
Ärendebeskrivning
Ekonomienheten har tagit fram en årsredovisning för 2017. Resultatet
uppgår till 24,9 miljoner kronor, vilket är 17,7 miljoner kronor bättre än
budget.
---
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Dnr KS18/6

§ 59

Information om arbetet med översiktsplan 2040
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin och planarkitekt Johanna
Schönberg informerar om det pågående arbetet med översiktsplan 2040.
Tanken med dagens information är att diskutera arbetet och förankra att det
går i rätt riktning. Temana för dagen är
 övergripande målsättningar
 regionala och mellankommunala frågor
 redovisning av pendlingsanalys
 opåverkade områden och vindkraft
 friluftsliv
 jordbruksmark och LIS-områden (landsbygd).
Vid nästa sammanträde kommer det bli diskussioner på andra teman, bland
annat infrastruktur, tätorterna och bostadsförsörjning.
Efter avslutad information och diskussion tackar ordföranden för
informationen.
---
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§ 60

Näringslivsstrategi
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att en näringslivsstrategi ska tas fram för Habo
kommun i samverkan med näringslivet. Näringspolitiska rådet utses till
styrgrupp för arbetet.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Jan Sundman skriver den 28 februari 2018 att en
förutsättning för ett framgångsrikt näringslivsklimat är att det finns en god
samverkan mellan näringslivet och kommunen. Han skriver också att det är
en fördel om samverkan är god över kommungränserna mellan
angränsande kommuner då arbetsmarknaden för kommuninvånarna inte
stannar vid gränsen. Habo kommun har ett gott näringslivsklimat, vilket
inte minst har visat sig vid de årliga mätningarna som görs av Svenskt
Näringsliv, men det kan säkert förbättras ytterligare. Kommunen har också
nyligen satsat på en tjänst som företagslots/näringslivsutvecklare samt en
tjänst, tillsammans med Mullsjö kommun, som affärscoach inom Science
Park-systemet i syfte att ytterligare vässa näringslivsarbetet och underlätta
för företagen i sina kontakter med kommunen.
Jan Sundman skriver vidare att det nu är angeläget att arbeta fram en
näringslivsstrategi. En genomtänkt agenda, framtagen i samverkan med
näringslivet, med fokus på att skapa förutsättningar för utveckling och
arbetstillfällen. Strategin bör skapa en grund att stå på för att på ett bra sätt
kunna skapa förutsättningar för tillväxt, få samordning kring digitalisering
och för att kunna få det bästa möjliga näringslivsklimatet inom Habo
kommun.
Strategin kan med fördel, i tillämpliga delar, arbetas fram tillsammans med
Mullsjö kommun för att stärka samverkan mellan kommunerna. Styrgrupp
för att ta fram en näringslivsstrategi föreslås bli Näringspolitiska rådet. Det
är oerhört väsentligt att innehållet i strategin i huvudsak kommer från
näringslivet och en god tanke kan därför vara att bjuda in ett tiotal företag
från olika branscher till informella möten där olika ämnen diskuteras. Det
som framkommer där ska sedan bilda grunden för strategin.
---
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Dnr KS16/170

§ 61

Medlemskap i föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Habo kommun ska ingå som medlemmar i
föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening.
Kommunstyrelsen beslutar även föreslå att det i § 21 i stadgarna läggs till
ordet skulder i följande mening: Det årsmöte som slutgiltigt upplöser
föreningen, beslutar även om hur dess tillgångar och skulder ska
disponeras.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att information om ärendet ska ges till
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-07 att bevilja den nya ideella
föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening ett årligt bidrag på 500 000
kronor under förutsättning att vissa förutsättningar var uppfyllda. Bland
annat så var en förutsättning att Habo kommun ska erhålla två
styrelseplatser i föreningen. För att inneha aktiva styrelseplatser krävs att
kommunen också är medlemmar i föreningen.
Förslag på stadgar för föreningen finns nu framme. Stadgarna behandlar
bland annat föreningens ändamål, säte, medlemskap utträde och upplösning
samt övriga i en förening viktiga delar som årsmöte, styrelse och revisorer.
I paragraf två i stadgarna framgår att föreningens ändamål är att skapa
arbete och integrera människor i arbetslivet samt särskilt verka för att
kombinera lokala behov med medarbetarnas intresse och kompetens och att
föreningens ska bedriva verksamheten i samarbete med Habo kommun,
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, hälso- och sjukvården samt andra
organisationer. Föreningens skall prioritera personer som har behov av
olika typer av anställningsstöd.
Då många av arbetstagarna inom den nya föreningens verksamhet måste
bedömas stå relativt långt från den ordinarie arbetsmarknaden, då de flesta
har fullt lönebidrag från Arbetsförmedlingen, finns det antagligen en risk
för ett långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden vilket, förutom det
utanförskap som det skulle innebära för individerna, också skulle leda till
ökade försörjningsstödskostnader för Habo kommun. Det finns således ett
stort intresse för Habo kommun att föreningen och dess verksamhet bedrivs
professionellt och blir framgångsrik. För att säkerställa det är det en fördel
om kommunen engagerar sig i föreningens verksamhet och styrelsearbete.
Arbetsutskottet föreslår att Habo kommun ska ingå som medlemmar i
föreningen Habo Bruk för alla, ideell förening, och att kommunstyrelsen
ska föreslår föreningen att det i § 21 i stadgarna läggs till ordet skulder i
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Forts § 61
följande mening: Det årsmöte som slutgiltigt upplöser föreningen, beslutar
även om hur dess tillgångar och skulder ska disponeras (AU 2018-03-27 §
42).
Kommunstyrelsens behandling
Morgan Malmborg (-) och Jarl Karlsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets
förslag.
Thomas Werthén (M) föreslår att beslut om medlemskap i föreningen ska
tas i kommunfullmäktige. Efter diskussion enas dock kommunstyrelsen om
att beslutet kan tas i styrelsen, men att en information om ärendet ska ges
till kommunfullmäktige.
---
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Dnr KS18/26

§ 62

Överenskommelse kring biogas i Jönköpings län
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län, med undantag för åtagandena 3, 4 och 5 som kommunen
för närvarande inte helt kan ställa sig bakom.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har skickat ut en överenskommelse kring biogas i
Jönköpings län för undertecknande av Habo kommun.
Bakgrunden är att 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 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
utredningen var att närmare genomlysa förutsättningarna för ökad
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Forts § 62
produktion och användning av biogas i länet samt föreslå former för
samverkan, produktion och infrastruktur för tankning.
Utredningen slår fast möjligheterna att använda biogas som drivmedel
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 stycken åtaganden. Habo kommun
berörs av sex stycken av dessa.
Konsekvenser och synpunkter på överenskommelsen
Åtagande 2 Berörda kommuner i Jönköpings län prioriterar skyndsamt
beredning av platser som lämpar sig för tankning av både bussar och
publika fordon. Detaljplanerad industrimark finns utmed länsväg 195 som
kan användas till etablering av tankstation. Habo har även meddelat
Länstrafiken att denna mark skulle kunna lämpa sig som bussdepå.
Åtagande 3 Region Jönköpings län och länets kommuner prioriterar
gasfordon för egna och leasade fordon.
 Målvärdet är 50 procent inom fem år efter införande av lokal
tankinfrastruktur
 Riktlinjer för fordon, inköp och upphandlingar uppdateras
Kommunen är om tankplats uppförs beredd att ta fram underlag och köpa
in fordon som använder biogas som drivmedel, men det är för tidigt att
garantera ett målvärde på 50 %.
Åtagande 4 Den fordonsgas som används består av 100 procent biogas
Åtgärden kan uppfyllas under förutsättning att den som driver
tankstationen i kommunen levererar 100 % biogas, men det är osäkert om
kommunen kan ställa den typen av krav. Vad gäller riktlinjer för inköp och
upphandling förutsätter vi att regionen tar fram detta och att det ligger
inom lagens ramar.
Åtagande 5 Region Jönköpings län och kommunerna i Jönköpings län
prioriterar gasfordon och biogas för upphandlade transporter genom krav
eller mervärden i upphandling. Samtliga parter uppdaterar riktlinjer för
inköp och upphandlingar i enlighet med detta.
Det är svårt att i nuläget garantera prioritering av gasfordon eftersom det är
kopplat till att regionen uppfyller det generella förutsättningarna och att
satsningen i övrigt blir lyckad. När det gäller riktlinjer för upphandling
m.m. ser Habo kommun det som svårt att exkludera transportföretag i
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Forts § 62
upphandlingar som exempelvis har valt att investera i annat förnybart
bränsle.
Åtagande 7 Region Jönköpings län och länets kommuner uppdaterar
styrande riktlinjer och liknande i enlighet med ovanstående. Habo
kommun förutsätter att Regionen tar fram gemensamt underlag till
riktlinjer och att dessa ligger inom lagens ramar.
Åtagande 8 Länets kommuner säkerställer insamling av matavfall som
råvara till biogasproduktion i Jönköpings län samt att avstånd till
behandlingsanläggning förs in som en påverkansfaktor i upphandlingar av
hantering av organiskt avfall – som gör att anbud med korta avstånd
gynnas.
Insamling av matavfall kommer att påbörjas i Habo kommun i oktober
2018. Insamlingen kommer att skötas av kommunens delägda bolag June
Avfall & Miljö AB.
Sammanfattande kommentarer
Habo kommun har inte haft tillgång till, eller sett möjligheten att få en
tankstation för biogas till kommunen under överskådlig tid. Inriktningen
för att nå målen om fossilfri bilpark (eller åtminstone minskade utsläpp)
har därför blivit el och hybridbilar. Denna process har påbörjats.
Kommunen ser positivt på att det skapas nya förutsättningar till alternativa
drivmedel för att på längre sikt uppnå en fossilfri fordonsflotta. Flera
experter är överens om att det kommer krävas flera alternativ av drivmedel
för fordon för att på längre sikt bli oberoende av fossila bränslen. Kan
Habo då undvika att ensidigt behöva satsa på elfordon torde detta vara en
fördel, men i nuläget kan inte kommunen binda upp sig i en
överenskommelse om att minst 50 % av fordonsflottan ska vara fossilfri.
Under förutsättning att Regionen löser sina åtaganden, att en tankstation
upprättas i Habo samt i övrigt driver på utvecklingen ser vi positivt på
inriktningen och möjligheter för kommunen att komplettera/styra om sin
inriktning. Marknaden är osäker och våra möjligheter i en liten kommun att
på denna korta tid grundligt sätta oss in i förutsättningarna gör att vi inte
kan garantera målsättningen 50 %. Det kan dock vara så att med en bra
framtida gasinfrastruktur och övrig implementering i samhället är detta ett
mycket bra alternativ för Habo.
För Habos del är biogassatsningen starkt beroende av Regionens agerande i
frågan. Kommunen har ingen möjlighet att själv driva på etableringen av
en tankstation i kommunen.
--Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
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Dnr KS18/83

§ 63

Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
- Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning mellan Habo,
Jönköping, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner godkänns.
- Aktieöverlåtelseavtal avseende köp av aktier i Kommunal
energirådgivning i Vätterbygden AB godkänns.
Ärendebeskrivning
Habo, Jönköpings, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner bedriver
samverkan avseende energi- och klimatrådgivning i ett gemensamt ägt
bolag – Kommunal energirådgivning i Vätterbygden AB (kallat KEVAB).
Förändrade stödbelopp, administrativa kostnader samt Energimyndighetens
förändrade syn på driftsformen bolag gör att verksamheten i framtiden bör
drivas i kommunal förvaltningsregi. Förändrad organisationsform för
energi- och klimatrådgivning utgör inte hinder mot fortsatt samverkan
mellan kommunerna. Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner
överlåter sina ägarandelar i KEVAB till Jönköpings kommun. Bolagets
samtliga tillgångar och åtaganden överförs till Jönköpings kommun. De
tillgångar och åtaganden som överförs till Jönköpings kommun får endast
användas enligt upprättat samverkansavtal för energi- och
klimatrådgivning åt samverkanskommunerna. KEVAB kommer som
vilande bolag att överföras till Jönköpings Rådhus AB. Den fortsatta
samverkansinriktningen avseende energi- och klimatrådgivning följer
upprättat samverkansavtal.
---
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Dnr KS18/73

§ 64

Arvoden till bolagsstyrelserna samt förändring av
mandatperiod för bolagsstyrelserna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt
stämmoombudet att föreslå att arvodena för styrelseledamöterna i Habo
Kraft AB, Habo Energi AB och Habo Bostäder AB höjs enligt
nedanstående förslag.
Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar föreslå
stämman att mandatperioden för ledamöter i styrelsen ska vara två år. För
att nå kontinuitet föreslås att val av ledamöter går om varandra, det vill
säga att innevarande år väljs hälften av ledamöterna och vice ordförande på
en tvåårig mandatperiod och hälften på ett år (ordföranden ska dock alltid
väljas på ett år).
Kostnaderna för arvoden till styrelseledamöter står respektive bolag för.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges ordförande Thomas Gustavsson har i skrivelse
daterad 2018-03-12 påtalat att arvodena för styrelseledamöterna i
kommunens helägda bolag inte har behandlats av kommunfullmäktige
sedan 2008.
Sett till de riktlinjer som finns för arvodesnivåer av bland annat
styrelseakademin, så är riktlinjen ett basbelopp för ledamöter. För att
kommunen på lång sikt ska kunna ha den bemanning som erfordras i
bolagen, behöver kommunen ligga i paritet till rekommendationer.
Idag har ledamöterna ett sammanlagt arvode på 70 % av prisbasbeloppet.
Förslaget är att arvodet för ledamöter höjs till 100 % av prisbasbeloppet.
Förslag till arvoden 2018 i procent av prisbasbeloppet
AB Bostäder Habo Energi
Ordförande
Vice ordf.
Ledamöter

50 %
40 %
30 %

70 %
50 %
40 %

Habo Kraft
50 %
40 %
30 %

Totalt
170 %
130 %
100 %

I fasta arvodet ingår även en introduktionsdag, om behov föreligger, där
bolaget presenteras. Utöver detta utgår en rörlig ersättning med 1000
kronor för varje styrelsemöte. Reseersättning utgår enligt antaget
arvodesreglemente. Vid andra aktiviteter, utöver vad som ingår i
styrelseuppdraget, utges 500 kr för halvdag och 1 000 kr för heldag.
Ersättning för revisorer utgår enligt lämnad offert och godkänd räkning.
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Forts § 64
För lekmannarevisorer ska ett fast arvode utgå med 2000 kronor per revisor
och bolag. Rörlig ersättning utgår enligt av Habo kommun antaget
arvodesreglemente. Ersättning för utbildning kan tillkomma.
Förändring av mandatperiod
Idag väljs ledamöterna på ettåriga mandatperioder av kommunfullmäktige.
Förslaget för att ge styrelserna i bolagen en mer långsiktighet i sitt arbete är
att kommunfullmäktige förslår bolagsstämman utöka mandatperioden till
två år. För att nå kontinuitet föreslås att val av ledamöter går om varandra,
det vill säga att i år så väljs hälften av ledamöterna och vice ordförande på
en tvåårig mandatperiod enligt följande (ordföranden ska dock alltid väljas
på ett år):
År 1
År 2
År 3
År 4
Vice ordförande Väljs 2 år
Ledamot
Väljs 2 år
Ledamot
Väljs 1 år
Ledamot
Väljs 1 år

Kvarstår
Kvarstår
Väljs 2 år
Väljs 2 år

Ordförande väljs alltid på ett år.
---
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§ 65

Ombud vid bolagsstämma 2018 för Habo Energi AB, Habo
Kraft AB och Habo Bostäder AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse
kommunfullmäktiges ordförande, Thomas Gustafsson, till kommunens
ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses
kommunfullmäktiges förste vice ordförande Lars Elwing.
Ärendebeskrivning
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett
ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt.
Fullmakten får gälla högst ett år.
Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet
gällande Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om
årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv
att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges
behandling av årsredovisningarna.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2018-04-11

85
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§ 66

Val av oppositionens representant till styrgrupp för extern
lokalutredning för kulturskolan och fritidsgården
Beslut
Kommunstyrelsen utser Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) att vara
oppositionens representant i styrgrupp för lokalutredning för kulturskolan
och fritidsgården.
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2018 beslutades att
tillsätta en extern utredning för att utreda lokalbehovet för kulturskolan och
fritidsgården. Kommunstyrelsen beslutade också 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.
Vem som ska vara oppositionens representant bör specificeras med namn
eller befattning. Moderaterna har föreslagit att Henrik Sporrong
Esbjörnsson (M) ska vara oppositionens representant.
--Beslutet skickas till:
Kommunchefen
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§ 67

Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna
och flora
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att
uppdra till fritids- och kulturnämnden att ta fram en långsiktig
genomförandeplan.
Ärendebeskrivning
Lars Elwing (M) har inkommit med en motion om ett naturområde för
människor, fauna och flora. Motionsställaren föreslår en rad åtgärder för
Hökesån med omgivande naturområde, den f.d. laggkärlsfabriken och
”Spinnet”. Motionsställaren föreslår att åtgärderna förverkligas i etapper
under en längre tidsrymd och att man tar beslut om ett framtida långsiktigt
förverkligande.
Nedanstående intentioner finns formulerade i motionsställarens förslag:
 P-plats vid ”grillplats” korsningen Kråkerydsleden-Hökesån
 ”Entréer till området” vid Dalgatan resp. Laggetområdet
 Gångvägar på bägge sidor om ån ska iordningställas och hårdgjöras
 Plantering av ek, kastanj m.m i ”Laggarebacken och Koabacken”
 Vägtunneln till Lybäck förses med gallerdurk för framtida
gångförbindelse
 Skapa vattenspegel med fontän vid reningsverkets nuvarande
område efter att reningsverket flyttats öster om väg 195
 Anordna fritidsområde på Lybäcks fastighet med friluftsscen för
sång, musik och andra aktiviteter, matställe och
övernattningsmöjligheter
 Fritidsgård, samlingslokal, utställningslokaler och industrimuseum
på Spinnet
 Bowling- och boulebana i gamla laggkärlsfabriken
Motionären föreslår:
 att kommunfullmäktige ställer sig bakom intentionerna
 att en långsiktig genomförandeplan framtas och att detta kan med
fördel bli ett examensarbete för utbildning av trädgårdsarkitekter
 att den trädplantering som ska ligga till grund för framtida
parkmark därefter verkställs.
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande.
Fritids- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionens intentioner
som sammanfaller med nämndens utvecklingstankar bland annat för
Spinnet och föreslår ett en långsiktig genomförandeplan tas fram (FKN
2018-02-20§ 13).
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Forts § 67
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen och
att uppdra till fritids- och kulturnämnden att ta fram en långsiktig
genomförandeplan (KSAU 2018-03-27 § 35).
Kommunstyrelsens behandling
Jarl Karlsson (S) tycker att det är en mycket bra motion och yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
---
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§ 68

Svar på motion om trygghetsboende på Kärrsgården
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen
gällande första att-satsen och i övrigt anse att motionen är besvarad.
Ärendebeskrivning
Hans Jarstig (KD) inkom 2017-12-13 med en motion angående skapandet
av ett trygghetsboende på Kärrsgården. Motionären menar att behovet av
hyreslägenheter och trygghetsboende för äldre är skriande i Habo och att
en diskussion har förts under många år med olika entreprenörer man att det
inte har hänt något på grund av olika omständigheter och brist på
kommunala tomter.
Motionären för fram att den här typen av trygghetsboende är
hälsofrämjande då otryggheten och ensamheten minskar och att det skapar
förutsättningar för ett mer aktivt och innehållsrikt liv samt att det också kan
vara en god affär för kommunen då efterfrågan på särskilt boende kan
minska.
Då korttidsenheten på Kärrsgården kommer att omstruktureras 2018 och
kommer att stå tom när ombyggnationen är slutförd så anser motionären att
denna avdelning mycket väl kan utnyttjas som ett trygghetsboende för
äldre och föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
 undersöka om det finns intresse i det civila samhället i Habo att
förvalta och driva ett trygghetsboende på Kärrsgården, gamla
korttidsboendet

 att möjliggöra för en eventuell intressent att driva trygghetsboendet
 att målsättningen ska vara att avtal skrivs med intressent så att
trygghetsboende om möjligt kan vara i drift under första halvåret
2019.
Att-satserna två och tre i motionen torde vara beroende av vad som
kommer fram när det gäller undersökningen som föreslås under första att
satsen.
Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen
gällande första att-satsen och i övrigt anse att motionen är besvarad,
eftersom att-satserna två och tre torde vara beroende av vad som kommer
fram när det gäller undersökningen som föreslås under första att-satsen
(KSAU 2018-03-27 § 36).
Kommunstyrelsens behandling
Ordförande Thomas Werthén (M) föreslår att motionen avslås då
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Forts § 68
Kärrsgården inte är en bra plats för ett trygghetsboende.
Jarl Karlsson (S) håller med om att Kärrsgården inte är den bästa platsen
för ett trygghetsboende, men anser ändå att det är intressant att undersöka
intresset från det civila samhället och yrkar därför bifall till arbetsutskottets
förslag.
Lars Davidsson (KD) ställer sig också bakom arbetsutskottets förslag.
Morgan Malmborg (-) föreslår att motionen ska avslås.
Magnus Carlestav (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och säger att
det kan finnas en fördel med att ha ett trygghetsboende nära det särskilda
boendet eftersom par då kan fortsätta att bo nära varandra även om den ena
behöver särskilt boende.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag
om bifall till första att-satsen och att de två övriga att-satserna ska anses
vara besvarade, och dels hans eget förslag om att motionen ska avslås.
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget förslag.
Omröstning begärs.
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på ordförandens
förslag röstar ja, den som röstar på arbetsutskottets förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Ja-röster (4)
Fredrik Wärnbring (M)
Henrik Esbjörnsson (M)
Morgan Malmborg (-)
Thomas Werthén (M)

Nej-röster (7)
Hanna Englund (C)
Lars Davidsson (KD)
Ulf Bertills (C)
Magnus Carlestav (S)
Ewa Wettebring (S)
Nils-Inge Carlsson (S)
Jarl Karlsson (S)

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
---
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Dnr KS17/299

§ 69

Svar på medborgarförslag om rastplatsskylt vid Väst-Göte
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att en skylt ska sättas
upp om att det finns en rastplats vid Västgöte.
Trafikverket ställer samma krav på en kommunal rastplats som de
rastplatser som dom sköter och förvaltar. Man ställer bl.a.
tillgänglighetskrav på anläggningen i sin helhet och man ställer krav på
tillgång till toaletter. I dagsläget finns möjlighet att använda det f.d.
motellets toaletter men området vid rastplatsen håller just nu på att
detaljplaneras för bostadsbyggnation och den befintliga
motellanläggningen kommer förmodligen att rivas. Detta innebär att
tillgången till wc snart kommer att försvinna och kommunen behöver ta
ställning till vilken status rastplatsen ska ha och om eventuell wc ska
byggas inom själva rastplatsområdet. Om eventuell skyltning ska kunna
godkännas av Trafikverket så måste samtliga krav först uppfyllas.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Dnr KS18/84

§ 70

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 7 motioner som inte är avgjorda:
1. Motion om ett naturområde för människor, fauna och flora (M)
Inkom 2017-06-08
Behandlas vid dagens sammanträde.
2. Motion om utökande av pedagogiska måltider (SD)
Inkom 2017-12-14
Remitterad till barn- och utbildningsnämnden
3. Motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och unga i
Habo kommun (C+M)
Inkom 2018-01-25
Utreds av kommunledningsförvaltningen.
4. Motion om trygghetsboende på Kärrsgården (KD)
Inkom 2018-01-25
Behandlas vid dagens sammanträde.
5. Motion om familjepark (M)
Inkom 2018-03-22
6. Motion om trygghetsboenden i Habo kommun (-)
Inkom 2018-03-22
7. Motion om cykelväg mellan Habo-Furusjö och Habo-Brandstorp (-)
Inkom 2018-03-22
---
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Dnr KS18/84

§ 71

Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda
medborgarförslagen
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för
närvarande två medborgarförslag som inte är avgjorda:
1. Medborgarförslag om omdisponering av Blå torget för högre
trafiksäkerhet
Inkom 2018-3-22
Remitterad till byggnadsnämnden för beslut.
2. Medborgarförslag om utökning och upprustning av gångvägen
mellan Onkel Adams väg och Malmgatan
Inkom 2018-03-22
Remitterad till kommunstyrelsen för beslut.

---
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§ 72

Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda
kommunfullmäktigebeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen av ej verkställda motioner och av ej verkställda
fullmäktigebeslut, samt att låta samtliga motioner och beslut stå kvar på
bevakningslistan.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska
samtliga bifallna motioner som finns på en bevakningslista redovisas till
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från
bevakningslistan. För närvarande finns följande motioner på
bevakningslistan:
Motion om hundrastgård
Beslutsdatum: 2016-09-29
Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till
budgetberedningen.
Kommentar: Medel för finansiering fanns med i budget 2017, men har ej
genomförts p.g.a. av att lämplig plats för hundrastgården inte har kunnat
utses.
Motion om äldreboende i modern tappning
Beslutsdatum: 2017-03-30
Beslut: Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån
prioriteringsordningen i rapporten ge förslag till lämpliga platser att avsätta
mark för byggnation på, samt att utifrån förslaget utlysa en markanvisningstävling i syfte att undersöka möjligheterna och intresset för att
genomföra projektet. Processen ska också innehålla någon form av
medborgardialog och utställning på biblioteket för att presentera de olika
förslagen som inkommer i markanvisningstävlingen. I markanvisningen
ska det framgå att även kooperativa hyresrätter kan vara ett alternativ med
vård och serviceavtal.
Kommentar: Utredning pågår
Motion om allmän gatubelysning i Rödån
Beslutsdatum: 2017-04-27
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till
budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad.
Kommentar: Medel finns upptagna i budget 2018, men belysningen är
ännu ej på plats.
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Forts § 72
Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö
Beslutsdatum: 2017-10-26
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar 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.
Kommentar: Det kostpolitiska programmet har ännu ej reviderats.
Motion om att minska matsvinnet
Beslutsdatum: 2018-01-25
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar 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.
Kommentar: Arbetet med det nya miljöprogrammet har inte påbörjats
ännu.
Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik
Beslutsdatum: 2018-03-22
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att
tillsättande av fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018.
Motion om ökad måltidsglädje för äldre
Beslutsdatum: 2018-03-22
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete
Beslutsdatum: 2018-03-22
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut
Sedan 2014 redovisas även övriga kommunfullmäktigebeslut som inte har
verkställts. Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den
31 december 2017 har ännu inte verkställts:
KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal
Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats.
KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka fastigheter som
ska bevaras i kommunen ska tas fram.
Kommentar: Fritids- och kulturnämnden äskade medel för detta i budget
2018, men det beviljades ej och beslutet kommer därför ej att bli verkställt
under 2018.
KF § 44 2017-04-27 Rivning av Gröne vägens skola
Kommentar: Rivningslovet överklagades till länsstyrelsen. Länsstyrelsen
beslutade den 13 mars 2018 att avvisa överklagandet.
Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
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Forts § 72
KF § 62 2017-06-08 Beslut om att göra en begränsad översyn av lekplatsen
i Baskarp.
Kommentar: Översynen är ännu inte genomförd.

---

Justeras

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

Justeras

Expedierats
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Budget och verksamhetsplan för Smålands Turism AB
2019-2021
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan och budget för åren 20192021.
Ärendebeskrivning
Smålands Turism AB har översänt förslag till verksamhetsplan och budget
för 2019-2021 till kommunen för behandling.
--Beslutet skickas till:
Smålands Turism AB

Justeras

Expedierats

