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 § 56  Information från Science Park 
  

Gustav Österström och Fredrik Göransson från Science Park berättar om 
verksamheten och hur Science Park arbetar. Kärnverksamheten går ut på 
att tillhandahålla affärsutvecklingsstöd i ett företags olika faser och att vara 
en strategisk aktör i länets utvecklingsfrågor/innovationssystem. I alla 
länets kommuner finns en affärsutvecklare och Habo har en 
affärsutvecklare ihop med Mullsjö kommun. På så sätt kan Science Park 
möta entreprenören där han eller hon är verksam.  
 
Science Park träffar ungefär 1000 idéer varje år. Utifrån dessa startas 250-
300 företag, och 100 av dessa går in mer aktiv affärsutveckling. Det 
Science Park gör är att hjälpa till med att hitta rätt affärsmodell, att ta in 
kapital för tillväxt, att bygga kompletta team, och eventuellt att starta 
internationell expansion.  
 
I Habo har man bland annat arbetat med företagsbesök, 
nyföretagarutbildningar, utbildningar inom sociala medier och digital 
marknadskommunikation, varit involverad i arbetet med att ta fram en 
näringslivsstrategi och påbörjat ett nordiskt samarbete kring digitalisering 
av kommuner där Habo deltar.  
 
Gustav Österström säger att det har skett en bra utveckling i Habo de 
senaste två åren och samarbete med kommunen fungerar mycket väl.  
 
Efter avslutad frågestund tackar ordförande för informationen. 
 
--- 
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Dnr KS17/82 

 § 57 Gemensam värdegrund för alla anställda i Habo kommun 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till värdegrund, grundad på 
ledorden Engagemang – Närhet – Ansvar.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade i slutet av mars 2017 att ett värdegrundsarbete 
skulle starta i Habo kommun. För att stärka betydelsen och förankringen av 
värdegrunden har det varit viktigt att involvera medarbetarna och engagera 
dem i framtagandet av värdegrunden. För att uppnå detta beslutades att fem 
olika fokusgrupper skulle skapas bestående av representanter från olika 
befattningar och roller inom kommunens olika verksamheter.  
 
Fokusgrupperna har försökt hitta ord som beskriver ett önskvärt tillstånd i 
kommunens organisation och som kan bidra till ett värdeskapande arbete 
till de som nyttjar kommunens tjänster. Kommunchef Jan Sundman skriver 
i en skrivelse daterad 12 februari 2018, att det i en politisk styrd 
organisation som en kommun, där det av naturliga skäl finns många olika 
professioner och kulturer kan vara extra angeläget att finna en gemensam 
nämnare som tydliggör vad organisationen står för i sin tjänsteproduktion 
till kommunens invånare. Syftet med att ta fram en gemensam värdegrund 
är att förtydliga de värden som organisationen vilar på kopplade till 
antagna mål och vision. Värdegrunden bör återspeglas i styrande dokument 
och vara vägledande i processer och beslut. 
 
Efter att en väldigt hård prioritering har genomförts av alla ord så är det tre 
stycken som sticker ut mest av alla och som bör bilda grunden för Habo 
kommuns värdegrund. Engagemang, Närhet och Ansvar = ENA 
En väsentligt och god värdegrund är som ett kitt i organisationen – en 
ENAnde faktor. 
 
De som arbetar i kommunen bör i sin överenskommelse om 
medarbetarskapet anamma den uttalade värdegrunden då den är en del av 
arbetet. 
 
Med tydliga värderingar skapas tydliga ramar inom hela kommunens 
organisation och det gäller att hela tiden arbeta aktivt med att hålla 
värdegrunden levande och känd. Värdegrunden bör också finnas med i 
beaktande när beslut fattas inom organisationen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta förslaget till 
värdegrund, grundad på ledorden Engagemang – Närhet – Ansvar. 
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Forts § 57 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-06-14  106 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/78 

 § 58 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2018 
  

Beslut 
Uppföljningen för tertial 1 2018 godkänns. 
 
Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Johan Bokinge redovisar en ekonomisk uppföljning för 
första tertialet 2018. Underlaget grundas på förbrukningen till och med 
april månad och prognosen för helåret baseras på utfallet till och med april 
och respektive förvaltningslednings bedömning av utfallet för perioden maj 
till och med december.   
 
Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat om 8,1 miljoner kronor 
vilket är 6,7 miljoner kronor bättre än budget. Överskottet består till största 
delen av intäkter från försäljning av tomter om 6 miljoner kronor.  
 
Nämndernas samlade budgetunderskott exklusive reavinster från 
tomtförsäljning beräknas bli 6,3 mnkr. Socialnämndens nettokostnader 
förväntas överstiga budgeten med ca 0,4 miljoner kronor vilket beror på att 
funktionshinderomsorgen prognostiserar ett underskott på 5,8 miljoner 
kronor huvudsakligen beroende på externa placeringar och kostnader för 
personlig assistans. Övriga enheter inom socialförvaltningen beräknas göra 
ett överskott.  
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisar i prognosen ett underskott på 5,4 
miljoner kronor för helåret 2018. En stor del av underskottet förklaras av 
att antalet barn i förskolan förväntas bli fler än budgeterat.  
 
Tekniska förvaltningen redovisar ett prognosticerat underskott om 2 
miljoner kronor som till största delen består av minskade intäkter på grund 
av outhyrda lokaler.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden och 
tekniska förvaltningen ska inkomma med handlingsplaner som beskriver 
hur de ska komma tillrätta med underskotten.  
 
Kommunfullmäktige har beslutat om tre mål för God ekonomisk 
hushållning.  

1. Kommunens investeringar bör inte överstiga summan av 
avskrivningar och årets resultat  

2. Nämndernas verksamhet ska bedrivas inom den av fullmäktige 
beslutade budgeten  

3. Kommunen ska varje år ha ett resultat som är minst två procent av 
skatter och generella bidrag  
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Forts § 58 
 
Enligt prognosen beräknas investeringsutgifterna uppgå till 89 mnkr. 
Resultatet beräknas till 8 mnkr och avskrivningarna till 36 mnkr. Detta 
innebär att mål 1 inte uppfylls.  
 
Den nuvarande prognosen pekar på att varken barn- och 
utbildningsnämnden, tekniska förvaltningen eller socialnämnden kommer 
att bedrivas inom budget om inte åtgärder vidtas. Detta innebär att mål 2 
inte kommer att nås.  
 
Prognosen visar på ett resultat på 8,1 mnkr vilket motsvarar 1,2 procent av 
skatter och generella bidrag. Detta innebär att mål 3 inte kommer att 
uppfyllas.  
 
Sammanfattningsvis konstaterar ekonomichefen att om inga åtgärder vidtas 
beräknas inte något av fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning att 
uppnås 2018. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
uppföljningen för tertial 1 2018.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Gunnar Pettersson (S), Thomas Werthén (M) och Hans Jarstig (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
---   
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Dnr KS18/138 

§ 59 Ansökan om övertagande av tillsynsuppgift enligt
miljötillsynsförordningen 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om: 

- Övertagande av tillsyn av följande branscher som är
tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

- Täkter (för närvarande branschkod 10.10, 10.11 och 10.20 i MPF)
med undantag för Brogårdsand,0643-20-006 och Baskarpsand,
0643-20-004 samt täkter med verksamhetsområde som går över
kommun och länsgräns.

- Ytbehandling som inte är IED-verksamhet (för närvarande
branschkod 28.20, 28.30, 28.50 samt 28.80 i MPF).

- Vindkraft (för närvarande branschkod 40.90 och 40.95 i MPF) med
undantag av anläggning som sträcker sig över kommun- eller
länsgräns.

- Avfall (för närvarande branschkod 90.30, 90.50, 90.70, 90.100,
90.381, 90.383, 90.420, 90.450 i MPF).

- Övertagande av tillsyn av förorenade områden, där föroreningarna
härrör från pågående miljöfarlig verksamhet med beteckningen B i
Miljöprövningsförordningen (2013:251) för de branscher som listas
ovan.

- Övertagande av tillsyn av vattenskyddsområden i Habo och Mullsjö
kommuner beslutade av Länsstyrelsen.

- Att ett nytt överlåtelsebeslut ersätter tidigare beslut om överlåtelse
av tillsynsuppgift daterat 2008-12-11 (dnr 504-7923-8).

- Att överlåtelsen ska gälla från den 1 januari 2019.

Ärendebeskrivning 
År 2008 gjorde länsstyrelsen en stor översyn av den överlåtna tillsynen till 
kommunerna i Jönköpings län. I besluten från år 2008 anges den överlåtna 
tillsynen per tillsynsobjekt vilket innebär att det krävs ett nytt 
överlåtelsebeslut tas varje gång en ny verksamhet inom samma bransch 
tillkommer. 

Länsstyrelsen har initierat en översyn av överlåtelsen bl.a. då tidigare 
ordning har visat sig krånglig vid tillkommande objekt. Länsstyrelsen vill 
också se en mer strategisk överlåtelse där det finns en tydligare tanke 
bakom vilken tillsyn som genomförs av länsstyrelsen och vad som 
genomförs av kommunerna. 

Länsstyrelsen har förankrat översynen på miljöchefsträff i länet den 25 
januari 2018, på presidieträff den 20 mars 2018 och besök i miljönämnden 
den 26 februari 2018. 
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Forts § 59 
 
I stora drag bygger den föreslagna fördelningen på att länsstyrelsen har 
tillsyn över verksamheter med en regional påverkan, verksamheter som 
omfattas av EU-direktiv samt några verksamheter inom branscher där det 
efterfrågas tillsynsvägledning. Kommunerna har tillsyn i huvudsak över 
verksamheter med lokal miljöpåverkan. 
 
Länsstyrelsen har lämnat ett förslag på fördelning av objekt till 
Miljönämnden. Denna ansökan följer länsstyrelsens förslag. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen, via miljönämnden 
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Dnr KS18/125  

 § 60 Indragning av partistöd vid ”tomma stolar”    
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att endast mandat för vilket en vald ledamot 
är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid 
fördelningen av partistödet. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen får kommunen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd 
till politiska partier för att stärka deras ställning i den lokala demokratin, så 
kallat partistöd. Fullmäktige får också besluta att endast mandat för vilket 
en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas 
vid fördelningen av partistödet. Det vill säga: kommunfullmäktige kan 
besluta att inte betala ut bidrag för så kallade tomma stolar. Frågan har 
väckts om att Habo kommunfullmäktige bör besluta om att mandatbidrag 
inte ska delas ut för ”tomma stolar”, det vill säga mandat på vilket ledamot 
inte är fastställd. En sådan situation kan exempelvis uppstå om ett parti får 
fler mandat än vad de har kandidater på sina listor, eller om en ledamot 
under mandatperioden avsäger sig sitt uppdrag i kommunfullmäktige och 
länsstyrelsen efter ny sammanräkning finner att det inte finns fler namn att 
tillgå. 
 
För 2018 är partistödet fastställt till 6 429 kronor (grundbidrag) samt 7 286 
kronor (mandatbidrag). 
 
Kommunstyrelsen föreslår att endast mandat för vilket en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen 
av partistödet. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
---  
 
Beslutet skickas till: 
Ekonomichef 
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Dnr KS18/112 

 § 61 Årsredovisning för Mediacenter i Jönköpings län 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för Mediacenter 
avseende 2017, samt beviljar direktionen i kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning, 
revisionsberättelse med mera för år 2017 med begäran om att fullmäktige 
godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 
2017. 
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Mediacenter Jönköpings län 
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Dnr KS18/113 

 § 62 Svar på motion om möjligheter till kompetensförsörjning 
genom företagssafari  

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, och att uppdra åt 
näringspolitiska rådet att utse en projektgrupp.   
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M) och Lars Elwing (M) har lämnat in en motion 
med förslag om att arrangera en Företagssafari för studenter från 
Högskolan i Jönköping som under en dag får besöka företag i Habo 
kommun. Motionärerna menar att en Företagssafari skulle ge studenter en 
chans att få upp ögonen för de bra företag som finns i Habo kommun och 
att satsningen skulle gynna såväl studenter, företag och kommun som 
helhet. Motionärerna menar att företagssafarin kan ses som ett komplement 
till den fadderverksamhet som vissa företag inom Habo kommun bedriver 
tillsammans med Högskolan i Jönköping. Alla företag har dock inte 
möjlighet att vara faddrar och detta skulle kunna vara ett fungerande 
alternativ enligt motionärerna som föreslår att 

• kommunens näringslivsutvecklare får i uppdrag att ta fram förslag 
på hur en Företagssafari skulle kunna arrangeras,  

• näringslivsutvecklaren och en projektgrupp utses att genomföras 
safarin,  

• en Företagssafari genomförs under senare delen av hösten 2018, 
• en utvärdering genomförs och rapporteras till kommunfullmäktige.  

 
Kommunchef Jan Sundman skriver 2018-04-27 att många företag i Habo 
kommun under de senaste åren har kommunicerat allt större problem att få 
tag på rätt kompetens till sina företag och alla sätt att försöka överbrygga 
klyftan mellan utbildningsväsendet och näringslivet är värt att pröva. Att 
aktivt skapa kontakter med studenter redan under studietiden och visa vad 
företag och kommun har att erbjuda är värdefullt. 
 
Mycket görs förstås både i näringslivet och i kommunens verksamheter 
genom deltagande på olika mässor, bjuda in studenter till organisationerna, 
fadderverksamheter och projektarbeten på ute på företagen. 
 
Kontakt har tagits med Jönköpings Tekniska Högskola och ansvarig person 
för kontakter med näringslivet för att höra vad högskolan anser om 
förslaget och möjligheten att genomföra safarin. Responsen var mycket 
positiv utifrån att studenterna har mycket begränsad kunskap om vilka 
företag som finns i Regionen. De poängterar dock att det är helt avgörande 
för framgången att näringslivet är positiva och ställer upp på bred front för 
att aktiviteten ska bli framgångsrik. Det måste tydligt kommuniceras vilka 
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Forts § 62 
 
företag som deltar samt vilka kompetenser som företagen har behov av. 
Internationella handelshögskolan bedöms också vara intresserade av 
safarin och kommunens näringslivsutvecklare kommer inom kort att ha ett 
möte med både Internationella Handelshögskolan och Jönköpings tekniska 
högskola för att planera ett lämpligt upplägg. 
 
Näringslivet i kommunen måste bistå med inventering av kompetensbehov 
samt kontakter med företagen som önskar vara med.  
 
Högskolan har också lovat att bistå med genomförandet genom att 
marknadsföra Företagssafarin till studenterna och föreslår att den äger rum 
i slutet av oktober/början av november. Tidpunkten är lämplig utifrån att 
studenterna då söker praktikplatser och ska påbörja sina examensarbeten 
och söker på grund av det aktivt kontakt med olika företag. 
 
Näringslivspolitiska rådet kan med fördel fungera som styrgrupp och utse 
projektgrupp för aktiviteten. Då näringslivet efterfrågar fler kompetenser 
än som utbildas på Jönköpings högskola så torde konceptet, om 
utvärderingen visar att det fallit väl ut, kunna prövas även mot andra 
utbildningsanordnare som exempelvis olika Yrkeshögskoleutbildningar 
samt lämpliga gymnasieprogram. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Företagslots 
Näringspolitiska rådet 
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Dnr KS18/135 

 § 63 Enkel fråga till socialnämndens ordförande om byggnation 
på Ringvägen 

  
Morgan Malmborg (-) har ställt två frågor till socialnämndens ordförande 
angående lokalerna på Ringvägen, som tidigare har använts som HVB-hem 
för ensamkommande flyktingbarn men som nu står tomma.  
 
Frågorna lyder: Finns det några planer vad fastigheten på Ringvägen ska 
användas till? Anser kommunalrådet att byggnationen på Ringvägen varit 
lönande för Habo kommuns skattebetalare?  
 
Socialnämndens ordförande Hans Jarstig svarar att det pågår diskussioner 
om vad lokalerna ska användas till och att han anser att byggnationen varit 
lönande för Habo kommuns skattebetalare.  
 
---  
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Dnr KS18/ 

§ 64 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
återvinningscentralen Sibbabo 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas och att den ska 
besvaras vid nästa sammanträde.  
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Karlsson (-) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Gunnar Pettersson med begäran om en redogörelse för besluten om och när 
Sibbabo sortergård övetäcks, stängs och om ersättningsplats inom Habo 
kommun samt vem som ger ägardirektiv till June Avfall AB.  
 
--- 
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Dnr KS18/48 

§ 65 Information om rapportering av ej verkställda beslut – 
första kvartalet 2018 

  
Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för första kvartalet 2018 meddelat till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) samt till kommunens revisorer två gynnade beslut 
enligt 4 kap socialtjänstlagen samt tre gynnande beslut enligt 9 § LSS som 
ej verkställts inom tre månader från beslutdatum eller där verkställighet 
avbrutits och ej återupptagits inom tre månader från avbrott. 

 
--- 
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Dnr KS18/134 

§ 66 Medborgarförslag om förbud mot fyrverkerier 
  

Beslut 
Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för utredning, för att 
sedan återkomma till kommunfullmäktige för beslut.   
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att genast införa ett 
totalförbud mot fyrverkerier. Se bilaga 1. 

 
--- 
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Dnr KS18/153 

 § 67 Motion om ökad trygghet i kontakt med vården i Habo 
kommun 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion i vilken hon skriver att 
det är viktigt att känna sig trygg i den vård man får, och att inte minst 
kontakterna är viktiga för att man ska känna förtroende och trygghet. 
Därför föreslår hon att Habo kommun ser över möjligheterna att våra 
seniorer får ha ”sin sjuksköterska” med direktnummer för att uppnå en 
högre grad av kontinuitet och trygghet. Se bilaga 2. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström kommenterar motionen och säger att hon vet att detta 
mycket är en regional fråga, men att det är viktigt att kommunen driver på i 
denna fråga gentemot regionen.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS18/152 

 § 68 Motion om ändring av benämningen brukare till 
omsorgstagare 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Susanne Wahlström (M), Hanna Englund (C) och Marie Lindholm (KD) 
har lämnat in en motion i vilken de skriver att ordet brukare för många har 
en negativ klang och att termen framförallt är avsett att användas av 
administratörer, politiker och forskare. Samlingsnamnet har en viktig 
betydelse inte minst för säkerheten och kommunikationen inom och mellan 
myndigheter, verksamheter, politiker och forskare. Men, skriver 
motionärerna, i de skrivelser som vänder sig till personer, medborgaren, så 
vore det önskvärt att byta ut ordet brukare. Motionärerna yrkar att i de 
texter som vänder sig till medborgare byts ordet brukare ut till 
omsorgstagare i de fall det handlar om omsorg och till medborgare i övriga 
texter. Se bilaga 3. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Susanne Wahlström (M) kommenterar motion och säger att ordet brukare 
används inom administration, forskningshänseende etc, men att  
kommunen också har mycket informationsmaterial och en webbsida som 
vänder sig extern till våra medborgare, och där bör man använda andra ord 
istället.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS18/151 

§ 69 Motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam i 
Habo kommun 

  
Beslut  
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Susanne Wahlström (M), Hanna Englund (C) och Marie Lindholm (KD) 
har lämnat in en motion i vilken de skriver att de anser att Habo kommun 
måste utveckla demensvården ännu mer enligt de nationella riktlinjerna för 
vård av demenssjuka, och att detta är viktigt för att kvalitetssäkra 
demensvården. Att arbeta med demenssjuka är ett kvalificerat arbete som 
kräver hög kompetens, och behovet av kontinuerlig utbildning och 
handledning är mycket viktigt för att säkerställa god kvalitet, såväl 
gällande arbetsmiljö som i vården av omsorgstagaren. Att vara anhörig 
eller närstående till en demenssjuk kan vara oerhört svårt. Man behöver, 
råd, stöd och kunskap. Därför anser motionärerna att det behövs ett 
gemensamt drivet team där läkare, sjuksköterska, undersköterska, 
arbetsterapeut, biståndsbedömare och anhörigkonsulent ska ingå. 
Motionärerna föreslår att Habo kommun inrättar ett tvärprofessionellt 
demensteam och att Habo kommun stärker samverkan med regionen när 
det gäller vårdkedjan för demenssjuka, deras anhöriga och närstående. Se 
bilaga 4. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hanna Englund kommenterar motionen och säger att alla professioner är 
viktiga för att en sammanhängande vårdkedja kring demenssjuka.  
 
---   
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS18/137 

 § 70 Motion om område för motorburen ungdom 
  

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun borde ordna ett område för motorburen ungdom i Habo, där 
de kan testa sina gränser under kontrollerade former, för att inte testa sina 
gränser i Habo centrum. Området bör placeras så att en utbyggnad är 
möjlig för till exempel den engelska milen och större motorevenemang.  
 
Motionären föreslår därför att kommunen undersöker och genomför ett 
område för motorburen ungdom och att kommunen planerar ett område där 
en framtida utbyggnad och större motorevenemang är möjlig. Se bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom kommenterar motionen och säger att han tror att om det 
finns en utpekad plats att köra på så minskar buskörningen i centrum. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Dnr KS18/162 

 § 71 Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om lokaler 
till kulturskolan 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner att frågan får ställas.  
 
Ärendebeskrivning 
Fredrik Wärnbring (M) har ställt ett antal frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Gunnar Pettersson (S) angående lokaler till kulturskolans 
verksamhet. Bakgrunden till frågorna är att kommunstyrelsen har beslutat 
att tillsätta en extern utredning angående lokalerna och frågorna är:  
 
- Hur långt har projektet avancerat? 
- Har styrgruppen beslutat vilka utredningsdirektiv som ska gälla? 
- Har en extern konsult tillsatts och påbörjat sitt arbete? 
- Vilken tidsplan är det som ligger till grund för kulturskolans framtida 

lokalplanering?  
 
Gunnar Pettersson svarar att upphandling av extern konsult ska publiceras 
inom de närmaste dagarna. Styrgruppen har inte beslutat vilka 
utredningsdirektiv som ska gälla eftersom direktiven redan har tagits av 
kommunstyrelsen och dessa kan inte styrgruppen ändra. Extern konsult har 
inte tillsatts än eftersom upphandlingen inte är klar. Vad gäller tidsplanen 
så informerades kommunstyrelsen på sammanträdet i mars om att 
upphandlingen skulle dröja eftersom upphandlingsenheten är så hårt 
belastad just nu. Hur vi sedan går vidare beror sedan på vad utredningen 
visar.  
 
---   
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Bilaga 1 
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 Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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