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Dnr KS17/225

§ 55

Presentation av utredning gällande kulturskolans och
fritidsgårdens lokaler
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att rapporten ska utgöra underlag i arbetet med
att ta fram en markanvändningsplan för centrum.
Ärendebeskrivning
Konsulterna Katarina Majer och Sofie Jönsson från Tyréns AB presenterar
den utredning som gjorts avseende framtida placering av kulturskolans och
fritidsgårdens lokaler. Konsulterna går igenom uppdraget och presenterar
olika delar i processen. Det man kommit fram till är att kulturskolan har
behov av nya lokaler, särskilt för dansverksamheten. Kulturskolan har
också en önskan om att samordna alla sin verksamhet på en och samma
plats.
Fritidsgården däremot är nöjda med de lokaler man har idag, och
samlokalisering är bara ett önskemål från kulturskolans sida, även om
fritidsgården inte skulle ha något emot det. Dock vill kulturskolan gärna
vara nära Hagabodaskolan, medan fritidsgården inte vill vara nära någon
skola eftersom de vill att deras verksamhet ska vara helt skild från
skolverksamheten. Samordningseffekter är därför svåra att hitta.
Gemensamt för både kulturskolan och fritidsgården är dock att båda har ett
tydligt fokus på barn och hälsa.
Under arbetets gång har ett antal förslag till placeringar av nya lokaler
utretts och till slut landade arbetsgruppen i två olika alternativ som
utreddes närmare. Dessa var dels en utbyggnad av Gunnarsbo och dels en
utbyggnad av Hagabodaskolan. Båda alternativet skulle kosta runt 45
miljoner kronor att bygga, men där Gunnarsbo skulle vara något billigare.
Ur konsulternas perspektiv har också Gunnarsbo flest fördelar, bland annat
skulle centrum kunna bli mer livaktigt om kulturskolan förlades där.
Utredningen har också visat att för att kunna ta beslut om vilken typ av
lokal som är mest ändamålsenlig så är det viktigt att tydliggöra vilket som
är kulturskolans uppdrag. Det skulle också vara önskvärt att utreda om det
skulle vara möjligt att nyttja redan befintliga lokaler på ett bättre sätt.
--Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringschef
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Information från bolagen
Bengt Fransson, vd för Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder
informerar om hur bokslutet ser ut i de olika bolagen. Alla tre bolagen
redovisar överskott. Resultatet efter finansiella poster var 6,1 mnkr i Habo
Kraft, 2,1 mnkr i Habo Bostäder och 5,4 mnkr i Habo Energi.
Utöver bokslutsinformation visar Bengt Fransson skiss på hur de två
huskropparna på Gröne Vägen kommer att se ut. Det blir totalt 20
lägenheter och inflyttning är planerad till den 1 april 2020.
Dessutom informerar han kort om hur det går med fiberutbyggnaden på
landsbygden.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Ekonomisk uppföljning
Ekonomichef Johan Bokinge ger en första prognos för helåret, vilken pekar
på drygt 20 miljoner kronor i överskott. Detta trots att både barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden flaggar för underskott. För
socialnämndens del är det införandet av heltid som norm som beräknas
kosta ca en miljon kronor och minskad efterfrågan inom hemtjänsten vilket
beräknas kosta 2 miljoner kronor på grund av minskad effektivitet. Dock
förväntas individ- och familjeomsorgen göra ett överskott på en miljon
kronor.
För barn- och utbildningsnämndens del är det främst ökade kostnader om
2,5 miljoner kronor för måltider som bidrar till underskottet.
Tekniska förvaltningen räknar med att göra ca 3,5 miljoner kronor i vinst
för tomtförsäljning och försäljning av Västersol. Den planerade
evakueringen vid ombyggnaden av centralköket kommer inte behöva göras
in den omfattning som beräknats, vilket ger ett överskott om 3,4 miljoner
kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Dnr KS19/69

§ 58

Omfördelning av budgetmedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 2 034 000
kronor från kommunens driftsbudget till investeringsbudget.
Ärendebeskrivning
Enligt nuvarande redovisningsprinciper kostnadsförs inköp av PC direkt.
Kommunens IS/IT-enhet är sedan år 2018 en resultatenhet. IS/IT-enheten
hyr bland annat ut PC med hyreslängden 36 månader till kommunens
förvaltningar. För att få bättre överenstämmelse mellan IS/IT-enhetens
årliga kostnader och intäkter föreslås att PC skrivs av på 3 år (36 månader).
Förändringen ligger inom ramen för god redovisningssed och innebär
tydligare överensstämmelse mellan kostnader och förbrukning.
Enligt kommunens budgetanvisningar får inte omdisponering mellan drift
och investeringar ske utan fullmäktiges godkännande. I årets driftsbudget
finns upptaget 2 034 000 kronor för inköp av PC. Ekonomichef Johan
Bokinge föreslår i skrivelse att medlen överförs från drift till investeringar.
Överföringen innebär att kommunens budgeterade resultat kommer att
förbättras med 1 356 000 kronor. Kommunens nya budgeterade resultat
uppgår då till 16 213 000 kronor.
---
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Dnr KS18/6

§ 59

Översiktsplan 2040 – information om inkomna synpunkter
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin går igenom vilken typ av
yttranden som inkommit under samrådstiden för Översiktsplan 2040. De
flesta synpunkter som inkommit handlar om friluftsliv, infrastruktur,
jordbruksmark och Habo tätort. Nu fortsätter arbetet med att bemöta
yttrandena och bedöma hur de ska påverka revideringen av
översiktsplanen. Översiktsplanen planeras vara färdig för utställning i
augusti.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Information om resvaneundersökning
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin informerar om att en riktad
resvaneundersökning kommer att genomföras under april månad.
Undersökningen kommer att fungera som ett underlag i arbetet
Översiktsplan 2040 och syftar till att ge en bättre bild av vilka trafikslag
kommunen bör satsa på framöver utifrån hur invånarna idag väljer att resa.
Resvaneundersökningen riktas till boende i Habo kommun som jobbar i
Jönköpings kommun och resultaten beräknas vara sammanställt i juni
månad.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Dnr KS18/269

§ 61

Utvärdering av markanvisningstävling
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte anta det inkomna förslaget då det inte
ligger i linje med intentionen för markanvisningen.
Kommunstyrelsen uppdrar till tekniska förvaltningen att gå ut med ny
markanvisning på lämplig plats för seniorboende, utifrån intentionerna i
motionen Äldreboende i modern tappning.
Ärendebeskrivning
Den 30 maj 2018 (§ 81) beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska
förvaltningen att upprätta ett förslag till markanvisningstävling för
seniorboende på området vid korsningen Munkvägen – Kråkerydsvägen.
Bakgrunden till uppdraget var att kommunfullmäktige 2015-04-23 (§35)
beslutade att bifalla en motion om äldreboende i modern tappning från
Habo Moderaterna. Beslutet innebar att en arbetsgrupp skulle tillsättas,
med uppdraget att ta fram en utredning för om, hur och när ett
förverkligande av ett nytt äldreboende med hyresrätt skulle kunna erbjudas
för Habos äldre i närheten av Vårdcentrum eller på annan central belägen
plats i Habo tätort.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-30 att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utifrån prioriteringsordningen i utredningen ge förslag till
lämplig plats att avsätta mark för byggnation, samt att utifrån förslaget
utlysa en markanvisningstävling i syfte att undersöka möjligheterna och
intresset för att genomföra projektet. Processen skulle även innehålla någon
form av medborgardialog och utställning på biblioteket för att presentera
de olika förslagen som inkommer i markanvisningstävlingen.
I utredningen (slutrapporten) framgick inte vilken typ av äldreboende som
avsågs vilket behövde klargöras för att kunna definiera kriterierna vid
utlysning av en markanvisningstävling. Med begreppet äldreboende avses
normalt någon form av särskilt boende vilket innebär att det krävs ett
biståndsbeslut för att få tillgång till en bostad. Andra bostadsformer som
finns för äldre är t.ex. trygghetsboende vilket innebär ordinära lägenheter
med gemensamma utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och
rekreation. De boende ska i ett trygghetsboende även ha möjlighet till stöd
av daglig personal eller gemensamma tjänster. Även ett så kallat
seniorboende kan utformas på snarlikt sätt som trygghetsboende men ofta
med en lägre nivå på stöd till de boende. Arbetsutskottet kom den 7 maj
2018 fram till att det är ett seniorboende som markanvisningstävlingen ska
innefatta, men att det ska även finns med lokaler för allmänt utnyttjande
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eller social samvaro. Inriktningen ska vara att minst 50 % av lägenheterna
ska vara hyresrätter alternativ kooperativa hyresrätter.
Forts § 61
Tekniska förvaltningen upprättade ett utvärderingsunderlag för de olika
lokaliseringsalternativen och föreslog ytterligare ett alternativt markområde
som bedömdes ha bättre förutsättningar för lokalisering av ett boende
jämfört med rapportens förslag. Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-30
att uppdra till tekniska förvaltningen att upprätta ett förslag till
markanvisning för området vid korsningen Munkvägen-Kråkerydsvägen.
Den 27 september 2018 skickade plan- och exploateringsenheten ut en
intresseinbjudan till företag som tidigare har varit i kontakt med
kommunen och som har varit intresserade av kommunal mark för
byggnation av bostäder. En annons i Jönköpingsposten fanns med den 2
oktober. Fyra företag hörde av sig och var intresserade av att vara med i
markanvisningstävlingen.
Under tiden som tävlingen pågick valde tre av de intresserade att hoppa av
tävlingen och bara en tävlande fanns kvar som lämnade in förslag.
Förslaget består av 16 marklägenheter med en gemensamhetslägenhet.
Inkommit förslag uppfyller inte de krav som var en förutsättning för
byggnation. Teknisk chef Svante Modén föreslår i skrivelse daterad 201902-20 att kommunstyrelsen inte ska gå vidare med det inkomna förslaget
då det inte är i linje med intentionerna för markanvisningen och att
kommunstyrelsen ska avvakta med markanvisning på den aktuella platsen.
Arbetsutskottet beslutade den 26 februari att föreslå kommunstyrelsen att
frångå intentionerna i utredning Äldreboende i modern tappning och
uppdrar till tekniska förvaltningen att ge exploatören möjlighet att gå
vidare med sitt förslag genom direktanvisning.
Kommunstyrelsens behandling
Karl Bergbom (M) yrkar på kommunstyrelsen inte antar det inkomna
förslaget då det inte ligger i linje med intentionen för markanvisningen och
att tekniska förvaltningen uppdras gå ut med en ny markanvisning.
Hans Jarstig (KD), Hanna Englund (C), Anders Rickman (L) och Kent
Bjärkhed (S) yrkar bifall till Karl Bergboms förslag och menar på att det är
viktigt att vi inte tappar fart i frågan.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag att
frångå intentionerna i utredning Äldreboende i modern tappning och
uppdra till tekniska förvaltningen att ge exploatören möjlighet att gå vidare
med sitt förslag genom direktanvisning och dels Karl Bergboms förslag om
att inte anta det inkomna förslaget utan att ge tekniska förvaltningen i
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Forts § 61
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att
kommunstyrelsen beslutat enligt Karl Bergboms förslag.
--Beslutet skickas till:
Plan- och exploateringschef
Teknisk chef

Justeras

Expedierats

Sida

70

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-03-13

Sida

71

Dnr KS19/46

§ 62

Upphörande av lokalstyrgrupp
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lokalstyrgruppen upphör med omedelbar
verkan och att lokal- och fastighetsrelaterade frågor i fortsättningen bereds
enligt kommunchefens skrivelse daterad 2019-02-01.
Ärendebeskrivning
Lokalstyrgruppen består av tre kommunalråd, byggnadsnämndens
ordförande, kommunchef, teknisk chef, fastighetschef, controller samt en
representant från respektive förvaltning. Gruppen tillsattes 2011 och
anledningen var att det fanns många olösta fastighetsfrågor och det fanns
ett behov av att ta ett samlat grepp över dessa frågor. Den politiska
förankringen ansågs också behöva stärkas då det inte fanns någon teknisk
nämnd eller utskott.
Då det på senare tid har framkommit synpunkter på att det kan upplevas
förekomma en viss otydlighet var besluten fattas samt att lokalstyrgruppen,
med många personer närvarande som ibland behandlar frågor som inte alla
är direkt berörda av, har kommunchefen fått i uppdrag att komma med ett
förslag till alternativa beredningsformer för lokalfrågorna.
Kommunchefen har i skrivelse daterad 2019-02-01 föreslagit att frågorna
istället ska hanteras av kommunstyrelsens arbetsutskott, samt beskrivit föroch nackdelar med det förslaget.
---
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Dnr KS17/322

§ 63

Befattningsändring från kommunchef till kommundirektör
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra titeln kommunchef till
kommundirektör.
Ärendebeskrivning
2018 kom en ny kommunallag. Nytt i lagen är att styrelsen ska utse en
direktör som ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara
chef för den förvaltning som finns under styrelsen (7 kap. § 1 KL).
Styrelsen får besluta att direktören ha en annan benämning. De flesta
kommuner har titeln direktör på den högste tjänstepersonen. I Jönköpings
län har den högste tjänstepersonen titeln kommundirektör i samtliga
kommuner utom i Sävsjö, varför det föreslås att även Habo kommunändrar
titeln från kommunchef till kommundirektör.
--Beslutet skickas till:
HR-administratör
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Dnr KS17/322

§ 64

Instruktion för kommundirektör i Habo kommun
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta instruktion för kommundirektör i Habo
kommun.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen utse en kommundirektör som
ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara chef över den
förvaltning som finns under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en
instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.
Instruktionen ska också fastställa kommundirektörens övriga
arbetsuppgifter.
Syftet med instruktionen är att tydliggöra arbets- och rollfördelningen
mellan kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande, och mellan
kommundirektören och förvaltningscheferna.
---
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Dnr KS19/71

§ 65

Ändring av titel från barn-och utbildningschef till skolchef
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningschefens titel ändras och
istället innehar titel och funktion som skolchef enligt skollagen.
Ärendebeskrivning
Skollagen har ändrats så att varje huvudman ska utse en eller flera
skolchefer vars uppdrag är att biträda huvudmannen med att tillse att de
föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet
inom skolväsendet (skollagen 2010:800, kap 2 § 8a).
--Beslutet skickas till:
HR-administratör
Barn- och utbildningschef/skolchef
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr KS19/70

§ 66

Arbetsuppgifter och ansvarsområden för majoritetens
kommunalråd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om
kommunalrådens arbetsuppgifter och ansvarsområden enligt nedanstående.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunfullmäktige besluta om
arbetsuppgifter och ansvarsområden för majoritetens kommunalråd ett
förslag på uppdelning har tagits fram enligt följande:
Kommunstyrelsens ordförande (100%)
Ledning, personal och näringsliv
Omfattar frågor avseende övergripande planering, samordning och ledning,
ekonomi och finans, organisation, jämställdhet, arbetsmiljö, digitalisering,
regional utveckling, övergripande infrastruktur, kommunal demokrati,
kommunikation, IT, trygghet och säkerhet, katastrofledning,
kriskommunikation, räddningstjänst, näringsliv, arbetsmarknadsfrågor,
upphandling, bolags- och ägarfrågor, vatten och avlopp, avfall, gata/park,
fastigheter, mark- och exploateringsfrågor samt övrigt inom det tekniska
området och samhällsbyggnadsområdet, miljö- och hälsoskydd,
miljömålsarbete.
Kommunstyrelsens andre vice ordförande (50%)
Omfattar socialtjänsten (äldreomsorg, hemsjukvård,
funktionshinderomsorg, individ- och familjeomsorg), integrationsfrågor,
folkhälsofrågor samt frågor som rör barnkonventionen ur
socialtjänstperspektivet, kultur- och fritidsfrågor, arkiv.
Gemensamma frågor för kommunalråden är:
Omvärldsbevakning, EU-frågor och övriga frågor med internationell
inriktning, näringsliv, arbetsmarknadsfrågor, utbildningsfrågor (förskola,
fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, kulturskola,
vuxenutbildning).
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-13

76

Dnr KS19/5

§ 67

Reglementen för byggnadsnämnden, fritids- och
kulturnämnden, miljönämnden och socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglementen för
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och
socialnämnden.
Ärendebeskrivning
Minst en gång per mandatperiod sker en översyn av kommunstyrelsens och
övriga nämnders reglementen (barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och
socialnämnden). Ett nytt reglemente för kommunstyrelsen behandlas av
kommunfullmäktige den 28 februari 2019.
Förslag till nya reglementen för övriga nämnder behandlas av respektive
nämnd innan de behandlas av kommunfullmäktige. Barn- och
utbildningsnämnden har ännu inte tagit upp sitt reglemente och det
kommer därför till kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle.
---
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Dnr KS19/5

§ 68

Reglemente för kommunala rådet för pensionärer och
personer med funktionsnedsättning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för
kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.
Ärendebeskrivning
Beredningsgruppen för kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning (RPF) föreslår följande ändringar i reglementet:

•

•

Med anledning av att de flesta ärenden berör kommunstyrelsen och
socialnämnden utses ledamot och ersättare från dessa nämnder.
Ledamot och ersättare från övriga nämnder utses inte. Tjänstemän
från övriga förvaltningar bjuds in vid behov.
I första paragrafen stryks ”oavsett ålder” från sista meningen.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ändra reglementet enligt
beredningsgruppens förslag (SN 2019-02-06 § 7).
---
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Dnr KS17/263, KS19/35

§ 69

Internkontrollplaner 2019
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna för 2018 och de nya
internkontrollplanerna för 2019 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 2018 samt de nya
internkontrollplanerna för 2019.
--Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-13

79

Dnr KS18/324

§ 70

Svar på medborgarförslag om lekpark för äldre barn
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att det ska byggas en
park med utomhusaktiviteter för barn i skolåldern. Förslagsställaren skriver
att det finns många lekparker i Habo, men att de är för barn i
förskoleåldern, och att det saknas alternativ för de lite äldre barnen som vill
leka utomhus. En park för äldre barn skulle kunna innehålla hinderbana,
klätternät, kreativt skapande med spel och musik, en bana för kickbike och
skateboard och en bana för BMX-cyklar/cyklar. Förslagsställaren föreslår
att barnen ska få vara med och rösta om vilka lekaktiviteter som ska finnas
i parken.
I januari 2018 lämnade Niklas Fungbrandt (M) in en motion om
familjepark. Han föreslår att familjeparken innehåller lekutrustning som
ska omfatta så många åldrar som möjligt, men även picknick-bord och
grillplats. Kommunfullmäktige beslutade den 25 oktober 2018 att
översända motionen till budgetberedningen, och att därmed anse den vara
besvarad.
Förslaget i motionen har ännu inte behandlats av budgetberedningen, men
kommer att tas upp när arbetet inför budget 2020 startas upp.
Medborgarförslaget påminner mycket om förslaget i motionen, och
föreslås därför anses vara besvarat med hänvisning till att
budgetberedningen redan har att ta ställning till ett liknande förslag.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Dnr KS19/65

§ 71

Ombud vid bolagsstämma 2019 för Habo Energi, Habo
Kraft och Habo Bostäder
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse
kommunfullmäktiges ordförande, Lisbet Bärenholdt, till kommunens
ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses
kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent Bjärkhed.
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.
---
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Dnr KS19/77

§ 72

Earth Hour 2019
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Habo kommun ska delta i Earth Hour 2019
genom att släcka gatubelysningen inom kommunens fem tätorter klockan
20.30–21.30 den 30 mars 2019.
Ärendebeskrivning
Frågan har väckt om Habo kommun, liksom föregående år, ska delta i
Earth Hour genom att släcka gatubelysningen inom kommunens fem
tätorter. Earth Hour äger rum den 30 mars kl. 20.30-21.30.
Earth Hour är en klimatmanifestation och att släcka ljuset under en timme
är en signal till världens beslutsfattare om att ta klimatfrågan på allvar.
--Beslutet skickas till:
Habo Kraft AB
Miljöstrategen
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Dnr KS19/81

§ 73

Mottagande av ensamkommande barn och unga 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att meddela länsstyrelsen att Habo kommun är
intresserad av att ge bort hela sin andel av anvisade ensamkommande barn
och unga till annan kommun i länet.
Ärendebeskrivning
Frågan har kommit från Länsstyrelsen i Jönköpings län gällande hur Habo
kommun ställer sig till sitt fördelningstal för 2020 av ensamkommande
barn och ungdomar. Frågorna är:
Är Habo kommun intresserad av att
1. ta emot andelar från andra kommuner?
2. ge bort sin andel (hela eller delar) till någon kommun i länet?
3. behålla sin andel?
Om Habo kommun skulle ta emot andelar från andra kommuner eller behålla sin andel skulle Habo kommun få bygga upp en ny verksamhet för
HVB och/eller stödboende, eller också skulle individ- och familjeomsorgen
i Habo få söka upp och utreda nya familjehem. I dagsläget finns inga familjehem att tillgå varför man skulle behöva vända sig till konsulentstödda
familjehem till en hög kostnad. För att kunna uppfylla kraven på säkerhet
och personaltäthet och att HVB/stödboende-verksamheten ska gå runt ekonomiskt behövs att det anvisas ett större antal ensamkommande under 2020
till Habo än vad prognoserna och den troliga viljan till överföring från
andra kommuner visar. Socialnämnden föreslår därför kommunstyrelsen att
meddela länsstyrelsen att Habo kommun är intresserad av att fördela sin
andel av ensamkommande barn och unga till annan kommun i länet, där
det finns en upparbetad verksamhet för att ta emot de ensamkommande
(SN 2019-03-05 § 21).
Kommunstyrelsens behandling
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till socialnämndens förslag.
Johanna Siwertz (V) yrkar att Habo kommun ska ta emot sin andel
anvisade barn.
Hans Jarstig (KD) och Hanna Englund (C) yrkar bifall till socialnämndens
förslag, vilket även Marie Lindholm (KD), Karl Bergbom (M), KarlFredrik Anner (S) och Kent Bjärkhed (S) gör.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels socialnämndens förslag
och dels Johanna Siwertz förslag. Ordföranden ställer proposition på de
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
socialnämndens förslag.

---

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen
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Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Socialnämnden 2019-02-06 § 9: Val av ersättare till
socialnämndens arbetsutskott.
2. Socialnämnden 2019-02-06 § 10: Val av ersättare till
socialnämndens presidium.
3. Socialnämnden 2019-06-02 § 11: Val av ordförande och ersättare
till kommunala rådet för pensionärer och personer med
funktionsnedsättning.
4. Socialnämnden 2019-02-06 § 12: Val av ersättare till
folkhälsorådet.
5. Till förvaltningsrätten: Överklagan av länsstyrelsens beslut att
upphäva lokala ordningsföreskrifter för Habo kommun.
6. Helårsrapport för Science Park.
---
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från personalutskottet
Protokoll från arbetsutskottet
Beslut om t.f. kommunchef
Beslut om t.f. kommunchef
Tecknande av borgen för Habo Bostäder AB
Antagande av anbud för ombyggnad av centralköket
---

Justeras

Expedierats

2019-02-21
2019-02-26
Nr 102
Nr 103
Nr 104
Nr 105

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-13

85

Dnr KS19/82

§ 76

Val av representant till Europakorridoren
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Susanne Wahlström (M) till ordinarie
representant i föreningen Europakorridoren och Gunnar Pettersson (S) till
ersättare.
Ärendebeskrivning
Frågan har kommit från föreningen Europakorridoren om vilka politiker
som ska representera Habo.
Europakorridoren är en ideell förening som drivs av kommuner och
regioner samt andra intresserade branschföreträdare i Sverige och
Tyskland. Föreningen arbetar för att det ska byggas nya stambanor.
--Beslutet skickas till:
Föreningen Europakorridoren
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