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Plats och tid

Kammarsalen i Habo kommunhus, torsdagen den 26 januari 2017,
kl. 18.00–19.40
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Jan Sundman, kommunchef
Frida Wahlund, sekreterare
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Information från barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz inleder med att berätta om
barn- och utbildningsförvaltningens organisation. Från 2017 har Habo
kommun fem förskoleområden och fem skolområden. Utöver det finns
också en central administration, elevhälsa, grundsärskola, familjecentral,
kulturskola, barn- och ungdomssamordnare och ungdomscoach. Den
nyinrättade tjänsten som ungdomscoach har till uppgift att bland annat
arbeta med skolnärvaron.
Habo kommun har ingen egen gymnasieskola eller vuxenutbildning, utan
de allra flesta Habo-elever går på gymnasiet i Jönköpings kommun.
620 barn är inskrivna i den kommunala förskolan, och ytterligare ca 200 är
inskrivna i någon av de fristående förskolorna som finns i kommunen.
1670 barn går i grundskolan i Habo, av dessa har 800 en fritidshemsplats.
Ca 20 barn går i gymnasiesärskola eller i grundsärskola, de flesta i
Jönköpings kommun. 420 Habo-elever går i gymnasiet i Jönköpings
kommun, och ca 100 personer är vuxenstuderande.
De stora utmaningarna inför framtiden är platsbehovet. Redan nu saknas
det platser inom förskolan och barn- och elevprognosen visar att 2020
kommer det finnas behov av en ny F-6-skola. Förutom lokaler så är
rekrytering en minst lika stora utmaning.
Barn- och utbildningsnämnden har antagit ett mål som innebär att Habo år
2020 ska vara regionens bästa skolkommun, och man har valt ut tre
målfokusområden: Information och kommunikation, matematik och
systematiskt kvalitetsarbete. Information och kommunikation handlar
mycket om de digitala systemen, bra mötesstrukturer och så vidare.
Matematik är ett stort utvecklingsområde, och glädjande nog ser man redan
resultat av arbetet i form av en försiktig förbättring av betygsresultaten.
För att nå målen har man tagit fram fem strategier. Kollegialt lärande –
modern lärmiljö, vetenskapligt förhållningssätt, lustfyllt lärande och tidiga
insatser.
Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.
---
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Dnr KS14/49

§2

Hyra av skolpaviljonger
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja tekniska förvaltningen
tilläggsanslag om 550 000 kronor i 2017 års driftbudget för fortsatt
förhyrning av skolpaviljonger vid sporthallen.
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har sedan 2015 hyrt skolpaviljonger av Temporent
AB. Paviljongerna har fungerat som ersättningslokaler under tiden som
ombyggnader har skett på Hagabodaskolans högstadiebyggnad.
Paviljongerna sades upp för avhämtning per 2016-12-31 eftersom
högstadiebyggnaden nu är färdigställd.
Temporent kontaktade tekniska förvaltningen i början på december och
meddelade att man missat att planera för avhämtning och undrade om
kommunen kunde ha kvar paviljongerna några veckor till. Då det är ett
uppdämt behov av undervisningslokaler och förskolelokaler ställdes frågan
till Temporent om det finns möjlighet till fortsatt förhyrning av en av de
två längorna som finns uppställda på området vilket Temporent svarade ja
på.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-12-13 att föreslå
kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att iordningsställa
ersättningslokaler för undervisning, då renovering av Hus 3 planeras
genomföras under våren/sommaren 2017. Behovet är två fullstora
undervisningslokaler med nödvändiga biytor.
Utöver dessa skollokaler kommer det med tanke på den snabba inflyttning
som sker i kommunen med största sannolikhet att finnas behov av
ytterligare undervisningslokaler/förskolelokaler inom en snar framtid. Då
det i dagsläget inte finns markreserver eller planer för snabb byggnation så
kommer behovet av paviljonglösningar troligen att vara aktuellt igen inom
något år.
Nyetablering av paviljonger medför stora kostnader för transport och
iordningsställande av mark, vatten, avlopp och elförsörjning. Avetablering
av paviljonger medför även det stora kostnader för återställning och
transporter.
Prisläget vid förhyrning av paviljonger varierar i stor utsträckning
beroende på hyrestider och inte minst på efterfrågan vid hyrestillfället. De
aktuella paviljongerna vid sporthallen kostar ca 1 315 kr/m² och år att
jämföra med paviljongerna vid Slättens förskola som kostar ca 1 685 kr/m²
och år.
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Forts § 2
En fortsatt förhyrning av befintliga paviljonger bedöms på sikt vara mera
ekonomiskt försvarbart även om inte hela lokalytan utnyttjas omedelbart.
Tekniska förvaltningen föreslår därför fortsatt förhyrning av den ena
skollängan, till en kostnad av 750 000 kronor/år under 3 år för att kunna
möta upp behovet av undervisningslokaler våren 2017 och för att ha en
nödvändig buffert inför kommande behov. Barn- och utbildningsförvaltningen har utrymme i budget 2017 för hyra av skollokaler med en
hyreskostnad på ca 200 000 kronor, vilket innebär att det fattas 550 000
kronor, som därmed behöver tillskjutas i driftbudgeten för 2017.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari att föreslå att tekniska
förvaltningen beviljas tilläggsanslag om 550 000 kronor i 2017 års
driftbudget för fortsatt förhyrning av skolpaviljonger vid sporthallen.
Kommunfullmäktiges behandling
Niklas Fungbrandt (M) och Anders Rickman (L) har inget annat förslag än
det som ligger, men tycker att det är brister i den långsiktiga planeringen.
Hans Jarstig (KD) förstår synpunkterna, men menar att detta är det bästa
alternativet för tillfället och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Pettersson (S) håller med om att det behövs ett långsiktigt
tänkande, men menar samtidigt att bristerna härrör sig från långt tillbaka i
tiden. Gunnar Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Även
Jarl Karlsson (S) och Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

--Beslutet skickas till:
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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Dnr KS16/342

§3

Ersättning för minskat grusuttag på grund av vattentäkt i
Dykärr
Beslut
Paragrafen innehåller personuppgifter och publicerad därför inte på
webben.
Ärendeskrivning

--Beslutet skickas till:
Teknisk chef
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Dnr KS16/213

§4

Vision och mål: Verksamhetsmål för miljönämnden 2017
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner miljönämndens verksamhetsmål för 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2015-11-26 följande mål för perioden 20162019 (KF § 108):
 En sund ekonomi och ekonomistyrning
 Trygg och säker kommun
 I Habo kommun är barnen i centrum
 Skapa ett mervärde genom mångfald och individens fria val
 En miljösmart och miljömedveten kommun
 Serviceanda
 Kvalitet
 Meningsfull fritid
 Mångsidigt näringsliv
 Föredöme som arbetsgivare
Målen följs upp och redovisas i delårsrapporten och i årsredovisningen.
Alla verksamhetsmål ska inte följas upp varje år. Fyra mål ska följas upp
varje år:
 En sund ekonomi och ekonomistyrning
 Serviceanda
 Kvalitet
 Föredöme som arbetsgivare.
För år 2017 ska dessutom uppföljning ske av verksamhetsmålen:
 I Habo kommun är barnen i centrum
 Ett mångsidigt näringsliv
Utifrån dessa sex mål har varje nämnd tagit beslut om egna mål för sina
respektive verksamheter 2017. Till varje mål har ett mått och nyckeltal
kopplats och det har även angetts strategier för hur målen ska uppnås.
Miljönämnden har dessutom valt att följa upp ytterligare ett mål ”En
miljösmart och miljömedveten kommun” eftersom det målet ligger i linje
med miljönämndens huvuduppdrag.
Kommunfullmäktige beslutade om övriga nämnders mål 2016-11-24 §
123.
--Beslutet skickas till:
Miljönämnden
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Dnr KS16/341

§5

Ägardirektiv för Smålands Turism AB
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner ägardirektiv för Smålands Turism AB.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings Län har skickat ut förslag till ägardirektiv för Smålands
Turism AB. Smålands Turism AB ägs till 50 % av Region Jönköpings län
och till 50 % av länets kommuner.

Kommunchef Jan Sundman berättar att det på kommunalt forum den 9
december framfördes att man är enig om förslaget både från
verksamhetshåll och från ägarhåll.
Ärendet ska behandlas av samtliga ägare senast den 10 februari, vilket för
Habos del innebär att ärendet måste behandlas av kommunfullmäktige i
januari.
--Beslutet skickas till:
Regions Jönköpings län
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Dnr KS16/194

§6

Svar på motion om att skapa ett pedagogiskt
återvinningssystem
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen, och
uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att undersöka om det finns
intresse hos det lokala näringslivet och hos förskolorna att delta i ett
pedagogiskt återvinningsprojekt.
Ärendebeskrivning
Anders Rickman och Maria Alsén från Liberalerna har lämnat in en motion
om att Habo kommun ska undersöka intresset bland det lokala näringslivet
och de lokalerna förskolorna att delta i ett lokalt pedagogiskt
återvinningsprojekt som bygger på ReMida-konceptet. Om visat intresse
finns föreslår Liberalerna att Habo kommun ska avsätta resurser för att
starta upp ett ReMida-projekt i Habo.
ReMida är enligt motionärerna ett pedagogiskt koncept som bygger på
samverkan mellan lokala företag och förskolor där restprodukter som
annars hade kastats används som leksaker och för skapande verksamhet.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslår att
den ska bifallas.
Kommunfullmäktiges behandling
Anders Rickman (L) tackar för behandlingen av motionen. Han förtydligar
att han vill att intresset för ReMida-konceptet undersöks innan projektet
sätts igång.
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till motionen och föreslår att ett uppdrag
ges till barn- och utbildningsnämnden att undersöka om det finns intresse
hos det lokala näringslivet och hos förskolorna att delta i ett pedagogiskt
återvinningsprojekt.
--Beslutet skickas till:
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr KS16/255

§7

Svar på motion angående bristen på hyresrättslägenheter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
Ärendebeskrivning
Jarl Karlsson (S), Margareta Fick (MP), Ulf Bertills (C) och Marie
Lindholm (KD) har lämnat in en motion där de för fram behovet av att det
byggs fler hyreslägenheter. Motionärerna menar att Habo kommun under
hela 2000-talet varit inne i en mycket stark expansion med exploatering
och utbyggnad av ett flertal nya bostadsområden. De konstaterar att dessa
bostadsområden uteslutande har bebyggts med villa och grupphusboenden.
Trots att Habo Bostäder AB byggt två hyresfastigheter centralt med ca 50talet lägenheter så råder det stor brist på hyreslägenheter och det finns ett
stort behov av att få igång en kontinuerlig byggnation av hyresfastigheter.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i
uppdrag att i översikts- och detaljplanearbetet tillse att det finns mark för
byggnation av hyresfastigheter samt att kommunfullmäktige ger Habo
Bostäder AB i uppdrag att projektera och bygga ytterligare bostäder.
Kommunchef Jan Sundman skriver i skrivelse från 2016-11-15 att
motionen tar upp en viktig fråga om hur Habo kommun ska kunna leva upp
till av kommunfullmäktige antagen vision ”Habo kommun den hållbara
kommunen för hela livet”. Ska det vara möjligt att bo och verka i Habo
kommun under ett helt liv så är en given förutsättning att det finns olika
typer av boenden utifrån livssituation.
Enligt statistik från SCB från 2015 så består bostadsbeståndet i Habo
kommun av drygt 80 procent småhus. Det är väl känt att det finns en
betydande obalans i kommunen när det gäller olika boendeformer.
Vidare skriver Jan Sundman att det är värt att notera att
kommunfullmäktige 2016-08-25 beslutade att teckna ett avtal avseende
bostadsproduktion i samband med utbyggnad av höghastighetsjärnväg
som, om statligt beslut om höghastighetsjärnväg fattas, kommer att sätta
agendan för den fortsatta planeringsprocessen. Kommunfullmäktige
beslutade också 2016-10-27 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta
ett förslag på riktlinjer för bostadsförsörjning för Habo kommun, vilket är
ett arbete som nu har påbörjats. I riktlinjerna kommer kommunens
målsättningar för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet att
fastställas. Även kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål
kommer att identifieras.
Mängden byggnation av hyresrätter på en plats beror naturligtvis på många
samverkande faktorer och aktörer där kommunen är en. En orsak till att
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Forts § 7
byggnationen av hyresrätter inte når upp till efterfrågan är antagligen de
höga produktionskostnaderna som i sin tur ger höga hyresnivåer. En annan
är krävande plan- och byggbestämmelser och processer som dessutom ofta
försenas ytterligare genom överklaganden av olika intressenter.
Det finns dock några verktyg som kommunen kan använda sig av för att i
största möjliga utsträckning skapa bra förutsättningar för bostadsproduktion. Ägardirektiv till Habo bostäder AB är en väg att gå där det samtidigt
måste poängteras kommunfullmäktiges ansvar för bolagets möjligheter till
en långsiktig god ekonomisk hushållning. Strategiska markköp,
markansvisningstävlingar, goda resurser och kompetenser för att arbeta
med detalj- och översiktsplanering samt en aktiv och god dialog med
privata byggherrar och fastighetsägare är några exempel.
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Kommunfullmäktiges behandling
Jarl Karlsson (S) tackar för behandlingen av motionen och säger att vi
måste börja jobba med byggnationen av hyresrätter, annars så kommer inte
den äldre generationen att kunna byta bostad inom kommunen.
Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till motionen.
Anders Rickman (L) och Susanne Wahlström (M) yrkar att motionen ska
anses vara besvarad.
Olle Moln Teike (SD), Marie Lindholm (KD), Joakim Lindblom (SD), Ulf
Bertills (C) och Margareta Fick (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag
om bifall och dels Anders Rickmans och Susanne Wahlströms förslag om
att motionen ska anses vara besvarad. Ordföranden ställer proposition på
de båda förslagen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
---
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Dnr KS16/270

§8

Svar på motion om lokal för teknikintresserade ungdomar
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla den första att-satsen i motionen
och uppdrar till fritids- och kulturförvaltningen att utreda möjliga lokaler
för teknikverksamhet och dess kostnader och drift.
Övriga att-satser i motionen anses med det vara besvarade.
Ärendebeskrivning
Olle Moln Teike (SD) och Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion
med förslag att det i kommunens regi ordnas en teknikgård där teknikintresserade ska kunna tillbringa sin fritid och meka, fika och ha en bra
vuxenkontakt. Teknikgården kan förutom fordon även inkludera datorer
och annan teknisk verksamhet.
Motionärerna föreslår följande:
 Att Habo kommun utreder möjliga lokaler för teknikverksamhet
och dess kostnader och drift
 Att Habo kommun tillhandahåller en lokal för teknikverksamhet
 Att Habo kommun tillhandahåller medel för uppstart av
verksamheten.
Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som ser positivt på
motionen och föreslår att fritids- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
utreda frågan vidare (FKN 2016-11-22 § 46).
Kommunstyrelsen beslutade den 11 januari att föreslå att den första attsatsen i motionen ska bifallas och att uppdrag ska ges till fritids- och
kulturförvaltningen att utreda möjliga lokaler för teknikverksamhet och
dess kostnader och drift, samt att övriga att-satser i motionen ska anses
vara besvarade.
Kommunfullmäktiges behandling
Olle Moln Teike tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Gunnar Pettersson (S) tycker att det är en bra motion och yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag. Även Maria Alsén (L) och Åke Lundgren (KD)
yrkar bifall.
---
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Dnr KS17/9

§9

Motion om införande av rättvis bostadskö
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Morgan Malmborg och Lennart Karlsson, tidigare Sverigedemokraterna,
har lämnat in en motion med förslag om att alla kommuninvånare ska
behandlas lika i en bostadskö och att kommunen omgående jobbar för
byggnation av fler hyresrätter i kommunen. Se bilaga 1.
Kommunfullmäktiges behandling
Lennart Karlsson kommenterar motionen och säger att det måste till en
opartisk lista som håller ordning på vilka som vill bo i lägenhet i Habo.
--Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Dnr KS17/8

§ 10

Fråga till socialnämndens ordförande
Morgan Malmborg (-) har ställt en fråga till socialnämndens ordförande
Hans Jarstig (KD) med följande avslutande rader: Varför ställer Jarstig hela
tiden grupp mot grupp och alltid är det våra äldre och sjuka samt
funktionshindrade som får betala. Se bilaga 2.
Hans Jarstig svarar att varken han eller Habo kommun sparar på de äldre
och funktionshindrade. Som exempel har socialnämnden möjliggjort för
Träffpunkt Habo före seniorer, beslutat om ombyggnation av
demensenheten för att ge de boende än värdigare boendemiljö, beslutat att
bygga en gruppbostad och startat ett arbetsmiljöprojekt. Hans Jarstig
berättar vidare att Habo kommun arbetar med hemteam, vilket innebär att
istället för korttidsboende möts den enskilde upp av hemteamet när han
eller hon kommer hem från sjukhuset och man ser till att alla behov blir
tillgodosedda. Hans Jarstig avslutar med att säga att han inte ställer grupp
mot grupp.
---
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Dnr KS17/15

§ 11

Motion om allmän gatubelysning
Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Jarl Karlsson (S) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att
Ekebäcken och sträckan mellan Rödån och Björnhult förses med
gatubelysning. Jarl Karlsson föreslå därför att berörd förvaltning ges i
uppdrag att planera och projektera för denna utbyggnad av gatubelysning
och att kommunfullmäktige anslår medel för utbyggnaden i 2018 års
budget. Se bilaga 3.
Kommunfullmäktiges behandling
Jarl Karlsson kommenterar motionen och informerar om att det smugit sig
in ett fel i motionen. Det är Hästebäcken som är den nya statistiska tätorten
och inte Ekebäcken. Han säger att eftersom det finns allmän gatubelysning
i de övriga tätorterna är det rimligt att det finns gatubelysning även här.
Jarl Karlsson säger att det nu ska dras bredband till området och när man
gräver för bredband kan man även passa på att lägga ledningar för
gatubelysning, vilket han har fått uppgift på skulle spara 250 000 kronor.
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