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 § 16 Ekonomisk uppföljning 

  

Ekonomichef Johan Bokinge informerar om att resultatet för 2017 är 25 

miljoner kronor, vilket är det bästa resultatet i Habo kommuns historia. I 

resultatet ingår dock reavinster från försäljning av tomter om ca 11 

miljoner kronor.  

 

Resultatet är 18 miljoner kronor bättre än budget, dock har socialnämnden 

under året beviljats tilläggsanslag om 4,5 miljoner kronor.  

 

Även finansnettot visar ett positivt resultat om 2 miljoner kronor.  

 

Totalt gör nämnderna ett budgetöverskott på 0,5 miljoner kronor. Barn- 

och utbildningsnämnden gör dock ett underskott på ca 10 miljoner kronor, 

vilket inte har synts i prognoserna som har gjorts under året. Det stora 

underskottet för barn- och utbildningsnämnden beror bland annat på ett 

ökat barnantal i förskolan sent på året, löneökningar till följd av 

nyrekryteringar, dubbla lokalkostnader för förskolelokaler, 

arbetsmiljöåtgärder och interkommunal barnomsorg. 

 

Investeringarna för 2017 uppgår till 60 miljoner kronor.  

 

Den långfristiga låneskulden har minskat med 55 miljoner kronor.  

 

Ordföranden tackar för informationen. 

 

---  
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Dnr KS18/13 

 § 17 Omfördelning av investeringsmedel för datacenter 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel om 2 miljoner kronor för 

datacenter förs över från investeringsbudgeten 2019 till 2018. Kommunens 

totala investeringsbudget för 2018 uppgår då till 52,9 miljoner kronor och 

för 2019 till 62,6 miljoner kronor. 
 

Ärendebeskrivning 

I investeringsbudgeterna för år 2017 och 2019 finns det anslaget totalt  

4 miljoner kronor för datacenter fördelat med 2 miljoner kronor på 

respektive år. Anslaget för 2017 har inte använts. Teknikutvecklingen är 

snabb och sedan budgeten för 2017 togs har den då dominerande 

”konvergerande infrastrukturen” alltmer ersatts av ”hyperkonvergerad 

infrastruktur”. Skillnaden mellan strukturerna kan beskrivas med att i den 

”konvergerade infrastrukturen” hanteras servrar och lagring separat och 

ofta av två olika leverantörer medan servrar och lagring hanteras på samma 

hårdvara i ”hyperkonvergerad infrastruktur”. 

 

En investering enligt den ”hyperkonvergerade infrastrukturen” sker som en 

helhet vilket innebär att investeringsmedlen för 2019 föreslås flyttas till 

2018 för att där möta de medel som föreslås föras över från 

investeringsmedlen för 2017. 

 

Nuvarande datacenter ”Gröna servrar” anskaffades 2010 för 2,7 miljoner 

kronor och åsattes en ekonomisk livslängd på fem år. Till detta har tidigare 

gjorts investeringar för datalagring. 

 

De fördelar som lyfts fram med ”hyperkonvergerad infrastruktur” i 

jämförelse med ”konvergerad infrastruktur” brukar sammanfattas med 

lägre inköpspris för små och medelstora organisationer, förenklad 

hantering av daglig drift, energibesparing, färre kablage, förbättrat skydd i 

samband med datahallshaverier, risken att olika leverantörer spelar ut 

varandra vid fel försvinner, den ekonomiska livslängden beräknas vara 

något längre. 

 

--- 
Beslutet skickas till:  

IS/IT-enheten 

Ekonomienheten 
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Dnr KS16/85 

 § 18 Klubblokal vid Habo sporthall, omfördelning av 

investeringsmedel 

  

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 250 000 kronor från 

investeringsprojekt 22022 (Ombyggnad av fasader och byte av fönster 

Kärrs förskola) till nytt projekt för flyttning och etablering av 

föreningslokaler (före detta förskolemoduler från Fagerhults förskola).  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att Fagerhults förskola byggts ut så kommer befintliga 

moduler att bli överflödiga och de skulle transporteras bort och rivas av 

entreprenören.  

 

Under våren 2016 inkom önskemål från Fagerhult Habo IB om möjlighet 

att få nyttja skolmoduler vid Hagabodaskolan alternativt att få överta 

modulerna från Fagerhult som en lösning på behov av föreningslokaler för 

idrottsklubbarna.  

 

Tekniska förvaltningen fick av styrgruppen för lokalplanering i uppdrag att 

ombesörja så att förskolemodulerna flyttas och placeras i närheten av Habo 

sporthall.  

 

Någon budget för etableringskostnader och inkoppling av vatten, el med 

mera har inte avsatts i tekniska förvaltningen budget. Ett förslag är att 

250 000 kronor flyttas från projekt 22022 till ett nytt projekt för att 

lokalerna ska kunna färdigställas under innevarande år för 

idrottsklubbarnas verksamhet. 
 
---  
Beslutet skickas till:  

Tekniska förvaltningen 

Ekonomienheten 
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Dnr KS17/300 

 § 19 Svar på medborgarförslag om stenmurarna vid Klingekärr 

  

Beslut 

Medborgarförslaget anses vara besvarat.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att ge stenmurarna på 

Klingekärr ett varaktigt skydd. 

 

Stenmurar i jordbruksmark är biotopskyddade enligt miljöbalken 

(1998:1252). I samband med försäljning av en industritomt på området 

begärdes dispens för rivning av en mur. Anledningen till att muren 

behövde rivas var att den delade av tomten på ett sätt som stred mot 

detaljplanens syfte. Användningen av markområdet där muren låg är 

kvartersmark (byggnation) enligt bestämmelserna i planen. 

 

Kvarvarande stenmurar inom det detaljplanerade industriområdet ligger 

som naturmark och allmän platsmark. Detta innebär att de särskilda skäl 

som krävs för att få dispens för rivning av mur saknas. Tekniska 

förvaltningen anser därför att murarna redan har det skydd som krävs för 

ett varaktigt skydd.  

 

--- 
Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 
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Dnr KS18/39 

 § 20 Kameraövervakning i centrum 

  

Beslut 

Skrivelsen skickas till brottsförebyggande rådet för utredning av förslagen.   

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström, Fredrik Wärnbring och Thomas Werthén från 

Moderaterna har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen. De skriver 

att eftersom vandalisering och buskörning ökat markant i Habo centrum så 

vill de att det utreds vilka möjligheter som finns för att minska stöket och 

öka tryggheten. För att öka tryggheten yrkar de därför 

 att kommunledningen ser över vilka alterantiv till förebyggande 

arbete som gjorts och att dessa dokumenteras och rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 att kommunen ser över det skadeförbyggande arbetet kring de 

kommunala fastigheterna 

 att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om att få införa begränsad 

kameraövervakning på lämpliga platser i Habo kommun 

 att tillsammans med polisen ta fram förslag på lämpliga platser för 

kameraövervakning 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Thomas Werthén kommenterar skrivelsen och säger att 

kameraövervakning inte löser problematiken, men att det kan vara ett 

komplement till polisiär närvaro. Han föreslår att skrivelsen skickas till 

brottsförebyggande rådet för utredning av förslagen.  

 

--- 
Beslutet skickas till:  

Brottsförebyggande rådet 
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Dnr KS17/328 

 § 21 Dataskyddsombud, samverkansavtal    

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande samverkansavtal avseende data-

skyddsombud. 

 

Ärendebeskrivning  

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddförordningen, eller GDPR, som 

den också kallas, att gälla. Förordningen innehåller regler om hur man får 

behandla personuppgifter. Dataskyddförordningen kommer att gälla direkt 

i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel 

personuppgiftslagen i Sverige. 

 

Mycket av innehållet i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i 

personuppgiftslagen, och på samma sätt som idag får personuppgifter be-

handlas så länge det finns rättsligt stöd, t ex i form av uppfyllande av avtal 

eller rättslig skyldighet.  

 

Offentliga organisationer som behandlar personuppgifter måste utse ett så 

kallat dataskyddsombud. Med anledning av det så har diskussioner förts 

mellan kommunledningarna i Jönköping, Mullsjö, Vaggeryd och Habo. 

Genom en samverkan mellan kommunerna avseende funktionen data-

skyddsombud erhålles betydligt större möjligheter till upprätthållande av 

kompetens, kontinuitet och effektivitet vilket gagnar alla kommuner. Data-

skyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt 

sätt hos kommunerna och informera och ge råd om dataskyddsförordning-

en och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska också fungera som en 

kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Det är 

viktigt att ombudet har en självständig roll och rapporterar direkt till led-

ningen. 

 

Ett förslag till samverkansavtal finns nu framme för godkännande. 

Jönköpings kommun åtar sig att anställa lämplig person för en tjänst som 

gemensamt dataskyddsombud. Kostnaderna bedöms till cirka 950 000 kro-

nor per år och fördelas utifrån respektive kommuns befolkningstal för no-

vember året före verksamhetsåret. Habo kommuns andel beräknas till cirka 

65 000 kronor och medel finns avsatta för detta ändamål i kommunstyrel-

sen budget för 2018. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Thomas Werthén (M) yrkar bifall till förslaget och säger att det är roligt att 

vi återigen hittar samarbetsformer tillsammans med våra grannkommuner. 

Även Hans Jarstig (KD yrkar bifall.  

---  
Beslutet skickas till: Jönköpings kommun 
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Dnr KS17/329 

 § 22 Samverkan om juridiska tjänster 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansavtal mellan Jönköping, Mullsjö, 

Vaggeryds, Aneby och Habo kommuner. Kostnaden 210 000 kronor för år 

2018 finansieras inom kommunstyrelsens budgetanslag. 

 

Ärendebeskrivning  

Samhällsutvecklingen går mot ett allt mer regelstyrt samhälle där juridisk 

kompetens är en nödvändighet för att kunna bedriva alla typer av 

avancerad verksamhet. Kommunernas breda och komplexa verksamhet ger 

att det på daglig basis uppkommer kvalificerade juridiska frågor inom i 

stort sett samtliga juridiska discipliner och behovet av juridisk kompetens 

finns i alla kommuner, oavsett storlek, men är naturligtvis en extra stor 

utmaning för den lite mindre kommunen. Ofta uppstår behovet av juridisk 

kompetens i den dagliga verksamheten samtidigt som det saknas 

ekonomiskt utrymme att ha anställda jurister. En kommuns 

verksamhetsområden täcker in väldigt många lika lagar och paragrafer och 

förmågan att kunna göra rätt utifrån dessa är i hög grad en fråga om att 

kunna ha en rättssäker och bra kvalité i verksamheten. 

 

Under en tid har därför diskussioner ägt rum inom ramen för samarbetet 

mellan Södra Vätterbygdens kommuner (Habo, Jönköping, Vaggeryd, 

Aneby och Mullsjö) angående frågeställningen om ett samarbete kan 

inledas gällande juridisk rådgivning. Ett förslag till samverkansavtal finns 

nu framme där Jönköpings kommun åtar sig att vara värdkommun. 

Jönköpings kommun har inom stadskontorets kansliavdelning en 

juristfunktion bestående av åtta jurister vars uppdrag är att bistå 

kommunledning, nämnder, förvaltningar och koncernens bolag med 

juridisk rådgivning och stöd.  



Ett avtalsförslag har tagits fram som innebär att Jönköpings kommun 

anställer ytterligare en jurist för att möta behovet från de andra 

kommunerna. Vid en överenskommelse om samverkan mellan 

kommunerna kommer de samlade resurserna således att uppgå till nio (9) 

jurister. Strävan är att samverkan ska vara självfinansierad, det vill säga att 

nyttjandet ska betala för den kostnad det medför att bruka tjänsten. Budget 

upprättas av värdkommunen och kostnaden fördelas mellan 

samverkanskommunerna utifrån följande fördelningsnycklar  

 Av kostnaderna fördelas 20 procent i lika delar mellan 

samverkanskommunerna.  

 Av kostnaderna fördelas 80 procent utifrån Habo, Aneby, Mullsjö 

och Vaggeryds respektive befolkningstal november året före 

verksamhetsår.  
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Forts § 22 

 

Vid en preliminär beräkning bedöms den totala helårskostnaden 

motsvarande en tjänst och kringkostnader uppgå till 950 000 kronor.  

Habo kommuns andel beräknas för helåret uppgå till cirka 280 000 kronor.  

För 2018 beräknas kostnaden till 210 000 kronor.  

 

Genom denna finansiering av en ny juristtjänst får Habo kommun således 

tillgång till hela Jönköpings kommuns juristfunktion. 

 
---   

 
Beslutet skickas till:  

Jönköpings kommun 
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Dnr KS18/29 

 § 23 Deltagande i kommunutredningens och SKL:s 

fallstudieprojekt 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delta i kommunutredningens 

fallstudieprojekt.  

 

Ärendebeskrivning 

Under de närmaste decennierna ställs kommunerna inför en rad 

utmaningar, bl. a. till följd av den demografiska utvecklingen, 

digitaliseringen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna 

på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en 

kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Regeringen har därför 

gett en parlamentarisk sammansatt kommitté i uppdrag att utarbeta en 

strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och 

hantera sina utmaningar. Kommunutredningen har regeringens uppdrag att 

titta på hur kommunernas kapacitet kan stärkas för att möta 

samhällsutvecklingen. Kommittén ska mot bakgrund av denna analys 

föreslå vilka åtgärder som bör vidtas och hur en genomförandeprocess kan 

utformas. 

 

Habo kommun har fått en inbjudan att bidra till kommitténs arbete genom 

att delta i ett fallstudieprojekt. Fallstudierna kommer att genomföras i form 

av två workshopar, den första i februari-mars och den andra i april-maj, 

med mellanliggande arbete. Fallstudierna har tre syften: 

 

 Undersöka vilken potential kommuner i olika typområden ser i 

kommunsammanslagningar, samverkan och asymmetriska 

lösningar. 

 Ge empiri om erfarenheter och tankar från befintliga eller planerade 

samverkanslösningar från fallstudiekommunerna. 

 Ge input till kommunutredningens fortsatta arbete. 

 
Kommunutredningen ser framför sig att två till fyra personer från vardera 

kommuns arbetsutskott respektive förvaltningsledning deltar. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Sverker Lindblad, kommunutredningen 

Jönköpings kommun 

Mullsjö kommun 
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Dnr KS17/284 

 § 24 Politisk organisation m.m. 2019–2022 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta enligt 

parlamentariska gruppens förslag. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16 att tillsätta en parlamentarisk 

grupp. Gruppen ska lägga fram förslag inom följande områden: Politisk 

organisation, översyn av arvodesfrågor, klargörande av politiska 

pensionsbestämmelser, formerna för utskick av kallelser och handlingar, 

övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra. 

Gruppens arbete skulle ha varit klart för beslut i kommunfullmäktige senast 

den 31 augusti 2017, men på grund av oklarheter kring vilka som skulle 

ingå i den parlamentariska gruppen blev arbetet försenat. 

 

Parlamentariska gruppens förslag   
Parlamentariska gruppen föreslår att 

 antalet ledamöter i nämnderna är oförändrat 

 att antalet nämnder är oförändrat 

 att antalet ledamöter i kommunfullmäktige är oförändrat 

 att arvodena för kommunalråd/oppositionsråd höjs till 90 % av 

riksdagsmannaarvodet, vilket innebär att arvodena för 

fritidspolitiker höjs i motsvarande omfattning enligt den 

procentuella fördelning som gällt under nuvarande mandatperiod 

 att sysselsättningsgraden för oppositionsrådet ska vara minst 70 % 

och att den totala sysselsättningsgraden för majoritetsråd och 

oppositionsråd ska vara max 220 %. 

 att kommunalråd/oppositionsråd med tjänstgöringsgrad på minst  

40 % ges möjlighet att vara föräldraledig eller sjukledig i längst 8 

månader. Under ledigheten regleras avdrag och förmåner enligt 

Allmänna Bestämmelser, med avräkning för eventuella 

socialförsäkringsförmåner. Beslut om beviljande av ledighet 

delegeras till kommunstyrelsen. Beslut om ersättare för 

kommunalråd/oppositionsråd som är sjuk- eller föräldraledig fattas 

av kommunstyrelsen (kommunstyrelsen kan sedan delegera vidare 

en eller båda av dessa punkter till arbetsutskottet eller 

personalutskottet).  

 att reglerna om ledighet förs in i reglemente för kommunalråd 

 att vissa förändringar av redaktionell karaktär görs i reglemente för 

kommunalråd.  

 

Pensionsbestämmelserna har inte diskuterats då de nyligen reviderades. 

Formerna för utskick och kallelser har inte heller diskuterats.  
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Forts § 24 

 

Kommunledningsförvaltningen har inlett en utredning avseende digitala 

utskick och återkommer eventuellt i frågan. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Morgan Malmborg (-) yrkar att sysselsättningsgraden för kommunalråd ska 

vara 100 % och för oppositionsråd 55 %, samt att arvodet ska vara 80 % av 

riksdagsmannaarvodet.  

 

Ewa Wettebring (S) yrkar bifall till parlamentariska gruppens förslag.  

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Morgan Malmborgs 

förslag och dels parlamentariska gruppens förslag. Ordföranden ställer 

proposition på de båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt parlamentariska gruppens förslag.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar på 

parlamentariska gruppens förslag röstar ja, den som röstar på Morgan 

Malmborgs förslag röstar nej.  

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster (10)  Nej-röster (1) 

Thomas Werthén (M) Morgan Malmborg (-) 

Fredrik Wärnbring (M) 

Henrik Esbjörnsson (M) 

Hanna Englund (C) 

Lars Davidsson (KD) 

Hans Jarstig (KD) 

Magnus Carlestav (S) 

Ewa Wettebring (S) 

Nils-Inge Carlsson (S) 

Gunnar Pettersson (S) 

 

Kommunstyrelsen har således beslutat enligt parlamentariska gruppens 

förslag.  

 

 

---   
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Dnr KS17/263 

 § 25 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2018. 

 

Ärendebeskrivning  

Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. Intern kontroll är 

en del av kommunens styrsystem för att följa upp verksamhet och 

ekonomi. Varje nämnd/styrelse tar därför årligen fram en 

internkontrollplan som bör innehålla både ekonomiadministrativa och 

verksamhetsspecifika rutiner som särskilt ska följas upp under året som 

kommer.  

 

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunledningsförvaltningen, 

tekniska förvaltningen och räddningstjänsten. Inga stora förändringar har 

gjorts i internkontrollplanen jämfört med föregående år.  

 

---  
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Dnr KS17/314 

 § 26 Svar på granskning av IS/IT-verksamheten  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen översänder kommunchefens yttrande till revisionen.  
 

Ärendebeskrivning  

Kommunens revisorer har granskat om kommunstyrelsen bedriver en 

säker, effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet. 

 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i 

huvudsak bedriver en säker, effektiv och ändamålsenlig IT-verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit del av rapporten med tillhörande 

iakttagelser och rekommendationer. Kommunchef Jan Sundman har skrivit 

ett förslag till svar på rapporten.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Revisionen 
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 § 27 Svar på granskning av förvaltningarnas hantering av 

sjukskrivningar och arbetsmiljö   

  

Beslut  
Kommunstyrelsen översänder kommunchefens svar på rapporten till 

revisionen.  

 

Ärendebeskrivning  

Kommunens revisorer har genomfört en uppföljande granskning av 

förvaltningarnas hantering av sjukskrivningar och arbetsmiljö. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i 

huvudsak har vidtagit ändamålsenliga och effektiva åtgärder för att minska 

sjukskrivningarna inom respektive nämnd. Revisorerna grundar sin 

bedömning bland annat på att sjukfrånvaron successivt har minskat och att 

ett flertal åtgärder har vidtagits på kommunnivå för att minska 

sjukfrånvaron. 

 

Kommunchef Jan Sundman har skrivit ett förslag till yttrande över 

rapporten.  

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Kommunrevisionen 
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Dnr KS17/255 

 § 28 Svar på motion om Mötesplats Habo 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

Maria Alsén (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som 

handlar om Mötesplats Habo. Mötesplats Habo är ett integrationsprojekt 

genom ett samarbete mellan Habo kommun och Studieförbundet 

Vuxenskolan. Projektet finansieras av länsstyrelsen till och med den 31 

december 2017. Det finns ingen möjlighet att få projektpengar från 

länsstyrelsen efter detta datum. Maria Alsén föreslår i motionen att 

Mötesplats Habo ska få finnas kvar i sin nuvarande form och att Habo 

kommun deltar i finansieringen av verksamheten. 

 

Motionen har remitterats till socialnämnden som meddelar att nämnden har 

beslutat att finansiera lokalkostnad för Mötesplats Habo med 60 000 

kronor under 2018. Det är Studieförbundet Vuxenskolan som hos 

socialnämnden har ansökt om 60 000 kronor för hyreskostnader 2018 för 

att verksamheten ska kunna drivas vidare. Kostnaden ryms inom 

socialnämndens budget för flyktingverksamheten. Övriga kostnader för 

Mötesplats Habo, såsom personalkostnader kommer Studieförbundet 

Vuxenskolan att bekosta. Socialnämnden föreslår därför att motionen ska 

anses vara besvarad (SN 2017-12-20 § 152), vilket också arbetsutskottet 

föreslår (AU 2018-01-22 § 5). 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Morgan Malmborg (-) yrkar avslag till motionen.  

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 

om att anse motionen vara besvarad och dels Morgan Malmborgs förslag 

om att motionen ska avslås. Ordföranden ställer proposition på de båda 

förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag.  

 

---  
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Dnr KS17/256 

 § 29 Svar på motion om ökad måltidsglädje för äldre  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.  

 
Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige 

med förslag om att Habo kommun ska se över möjligheterna att ha 

måltidsvänner, volontärer som håller ensamma äldre sällskap. 

 

Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen ska 

bifallas. Socialnämndens skriver att kommunens frivilligsamordnare och 

ordförande i styrelsen Träffpunkt Habo för seniorer är båda positiva till att 

skapa måltidsgemenskap för äldre. 

 

Förslaget är att väntjänsten utökas med måltidsgemenskap. Väntjänst 

samordnas idag av kommunens frivilligsamordnare där frivilliga stödjer en 

medmänniska genom individuella besök, promenader, tidningsläsning med 

mera. För att vara med i frivilligverksamhet behövs inget medlemskap i 

organisation. 

 

Förslaget innebär att de som önskar måltidsgemenskap äter tillsammans 

med sin måltidsvän på Kärrsliljan. Den som önskar bli eller få en 

måltidsvän vänder sig till kommunens frivilligsamordnare. Upplysning om 

möjligheten att bli eller få måltidsvän ges via kommunens digitala kanaler, 

information till föreningar, Träffpunkt Habo för seniorer samt via 

hemtjänst och biståndshandläggare. 

 

Måltiden bekostas av den som äter maten. De som fyllt 65 år får rabatt på 

måltider vid Kärrsliljan. Rabatten är beslutad av kommunfullmäktige i 

syfte är att fler äldre ska få näringsriktig mat och uppleva gemenskap. 

Dagens lunch kostar 60 kronor per portion och ett häfte med 10 kuponger 

kostar 560 kronor 2017. 

 

För den som är beviljad matdistribution är priset 55,80 kronor per portion 

2017. Den som är beviljad matdistribution kan välja att äta sin måltid vid 

Kärrsliljan istället för att få den hemsänd. Portionspriset blir detsamma 

oavsett om maten äts i hemmet eller på Kärrsliljan. 

 

Socialnämnden föreslår att även de boende vid Kärrsgården ska ha 

möjlighet att få en måltidsvän. 

 

--- 
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Dnr KS17/329 

§ 30 Svar på  motion om aktiva åtgärder för jämställdhetsarbete 

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. 
 

Ärendebeskrivning 

Hanna Englund (C) har lämnat in en motion i vilken hon framför önskemål 

om att kommunen ska bedriva ett kvalitativt jämställdhetsarbete där 

kvinnors och mäns villkor står i fokus och där man använder ett 

intersektionellt perspektiv – ett perspektiv som belyser flera aspekter 

genom att inkludera diskrimineringsgrunder som ålder, funktionalitet, 

etnicitet, sexualitet och religion m.m.  

 

Motionären menar att det handlar om att uppmärksamma attityder, normer, 

värderingar och ideal som påverkar kvinnors och mäns möjligheter att 

påverkas i skolan, på arbetsplatsen, i politiken och andra samhällsområden 

och föreslår att Habo kommun fortast möjligt påbörjar arbetet med aktiva 

åtgärder med dokumentation, för att inom alla verksamheter motverka 

diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter samt att Habo 

kommun driver ett kvalitativt jämställdhetsarbete utifrån ett intersektionellt 

perspektiv.  

 

Begreppet intersektionalitet kommer från engelskans intersection som 

betyder korsning. När en intersektionell analys görs är det korsningarna 

eller skärningspunkterna mellan olika maktordningar som analyseras. Detta 

för att kunna skapa en förståelse för hur olika kategorier samverkar och när 

över- eller underordning skapas.  

 

Kommunchef Jan Sundman skriver att jämställdhet naturligtvis berör hela 

samhället och inte bara kommunen som arbetsgivare eller 

verksamhetsutövare. Det är naturligtvis så att det i Sverige och i Habo 

kommun, liksom i övriga världen, så skiljer sig människors livsvillkor åt 

bland annat beroende på vilket kön de har. Jämställdhet är därför ett 

politikområde som innebär att kommuner och andra aktörer fortsatt måste 

arbeta med och prioritera insatser beträffande jämställdhetsfrågor. Både ur 

perspektivet som stora arbetsgivare men även utifrån likvärdhet i service 

och tjänster gentemot medborgare och de som nyttjar kommunens tjänster. 

Kommunerna är också nära sina invånare i vardagen och det ger speciella 

möjligheter att verka för jämställda levnadsvillkor.  

 

Som motionären också framhåller så gäller också en ny diskrimineringslag 

från och med 1 januari 2017. Det är en utvidgning jämfört med tidigare och 

omfattar nu alla diskrimineringsgrunder. Arbetsgivare och 

utbildningssamordnare berörs av lagen och den innebär att man ska  

 



 

Kommunstyrelsen 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-02-07  37 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Forts § 30 

 

- undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier 

eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter  

- analysera orsaker till upptäckta hinder och risker  

- vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan 

krävas och  

- följa upp och utvärdera arbetet.  

 
Arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras löpande och utöver dessa 

fyra steg ska en lönekartläggning genomföras varje år. Personalenheten 

kommer 2018 att ta fram en handlingsplan där aktiva åtgärder kommer att 

implementeras i kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.  

 

I övrigt kommer också kommunens att under 2018 påbörja ett viktigt 

arbete utifrån en förbättrad jämställdhet när arbetet med att införa heltid 

som norm påbörjas.  

 

Habo kommun har ett långsiktigt, omfattande och viktig uppgift att 

ständigt förbättra förutsättningar för jämställdhet när det gäller aspekter 

som politisk representation, verksamhetens effekter och kommunen som 

arbetsgivare. Viktiga delar är ökad medvetenhet om orsakssamband och en 

påbyggnad av kunskap hos alla när det gäller dessa frågor. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Hanna Englund (C) yrkar bifall till motionen.  

 
---  
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Dnr KS17/295 

 § 31 Svar på motion om redovisning av fullmäktiges beslut 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 

vara besvarad.  

 

Ärendebeskrivning  
Margareta Fick och Kerstin Klasson från Miljöpartiet har lämnat in en 

motion om redovisning av fullmäktiges beslut. I motionen föreslår de att 

fullmäktige varje år ska få en redovisning av ej verkställda beslut. Om 

förutsättningarna har ändrats så att beslutet inte behöver verkställas ska 

fullmäktige fatta ett nytt beslut. Redovisningen ska också innehålla 

besvarade motioner eftersom vid ett sådant svar hänvisas ofta till ett 

pågående arbete. 

 

Varje år i april och oktober redovisas ej avgjorda motioner till 

kommunfullmäktige. I april redovisas dessutom bifallna, men ej verkställda 

motioner. Även motioner som besvarats och föranlett någon form av åtgärd 

ska redovisas vid detta tillfälle. 

 

I internkontrollplan för kommunstyrelsen ingår att varje år redovisa de 

beslut som inte verkställts under föregående år. En genomgång sker då av 

samtliga beslut som fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 

arbetsutskottet och personalutskottet. 

 

2014 framfördes önskemål om att ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 

skulle redovisas även till fullmäktige, vilket har gjorts sedan dess i april 

månad. 

 

Det som motionärerna föreslår görs således redan och 

kommunledningsförvaltningen föreslår därför att motionen med detta anses 

vara besvarad. 

 

---  
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Dnr KS16/170 

 § 32 Bruk för alla – bildande av ideell förening i Habo kommun 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja den nya ideella föreningen Bruk för 

alla i Habo kommun erhåller ett årligt bidrag på 500 000 kr som finansieras 

ur kommunstyrelsens budgetram under förutsättning att föreningen 

- åtar sig att utan ytterligare krav på ersättning ordna sysselsättning åt 

personer hemmahörande i Habo kommun i minst motsvarande 

omfattning som tidigare förening 

- att Habo kommun erhåller två styrelseplatser i föreningen och att 

dessa ledamöter utses av kommunstyrelsen. 

- att ett verksamhetsavtal med föreningen tecknas. I 

verksamhetsavtalet ska det framgå att kommunen ska ha ett stort 

inflytande över tillsättande av verksamhetsledare. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att delegera till arbetsutskottet om 

godkännande av verksamhetsavtal. 

 

Ärendebeskrivning  
Den ideella föreningen ”Det finns bruk för alla” startade år 1994 efter 

förebild och inspiration från Danmark. Kommunerna samverkade bland 

annat med Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vid 

starten av verksamheten. Föreningens ändamål har varit att bidra till samt 

möjliggöra en återgång till arbetslivet genom att ta tillvara på människors 

egna idéer och engagemang och ge individen möjlighet att förverkliga sina 

mål genom individanpassning av verksamheten. 

 

Bruk för alla har haft verksamhet i Falköping och Habo kommuner och i 

Habo har cirka 20 personer sysselsättning via föreningens försorg. 

Verksamheten omfattar bland annat montering, packning, reparationer och 

secondhandbutik. 

 

Under 2015 blev den ekonomiska situationen för föreningen ansträngd och 

resultatet visade ett underskott på 783 000 kr. En analys av resultatet 

visade att underskottet till mycket stor del hade uppkommit i verksamheten 

som bedrevs i Falköping. 

 

För att hantera den uppkomna situationen beslutade då Habo kommun att 

upphöra med sitt medlemskap per 2016-09-30. Överläggningar fördes 

samtidigt med kommunstyrelsens ordförande i Falköpings kommun samt 

med ordföranden i Bruk för alla i syfte att kunna säkerställa att 

verksamheten i Habo kunde fortsätta. Habo kommun tecknade då ett 

samarbetsavtal med föreningen för tiden fram till 2017-12-31 där 

kommunen lämnade ett ekonomiskt stöd och där föreningen åtog sig att 

utan ytterligare ersättning från Habo kommun ordna sysselsättning åt  
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personer hemmahörande i Habo kommun. Kommunens stöd till föreningen 

uppgick till 335 000 kronor år 2017. 

 

Bruk för alla har nu meddelat att de avser att upphöra med sin verksamhet i 

Falköping och Habo 2018-04-28 och personalen är varslade om 

uppsägning. Då arbetstagarna inom 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. Föreningen har idag 

17 anställda i Habo. 

 

Aktiviteter pågår nu med att starta en ny ideell eller ekonomisk förening 

som enbart skulle ha sin verksamhet i Habo kommun.  

 

För närvarande pågår arbetet med att ta fram stadgar för verksamheten 

samt att gå igenom de ekonomiska förutsättningarna utifrån nuvarande 

verksamhet och bidragsnivåer från Arbetsförmedlingen samt Habo 

kommun.  

 

För att säkerställa det kommunala inflytandet över verksamheten är 

utgångspunkten att styrelsen också ska ha två ledamöter från kommunen 

där förslagsvis en är förtroendevald och en är sakkunnig.  

 

Den preliminära ekonomiska genomgången visar att förutsättningarna för 

att bedriva verksamheten i Habo kommun ändå är relativt goda även med 

nuvarande verksamhetsvolym och uppdrag. Socialförvaltningen anser 

också att det finns ett behov och en potential att ytterligare utveckla 

verksamheten i framtiden. Det kommunala bidraget till föreningen bedöms 

behöva höjas till 500 000 kronor för att föreningen ska kunna ha ett resultat 

i balans. Stödet innebär en ökning jämfört med tidigare nivå med 165 000 

kronor. Jämfört med vad som finns avsatt specifikt för Bruk för alla i 

budget 2018 är det en ökning med 250 000 kronor.  

 

Ett förslag har arbetats fram som innebär att den nya ideella föreningen 

Bruk för alla i Habo kommun erhåller ett årligt bidrag på 500 000 kr som 

finansieras ur kommunstyrelsens budgetram under förutsättning att 

föreningen 

- åtar sig att utan ytterligare krav på ersättning ordna sysselsättning åt 

personer hemmahörande i Habo kommun i minst motsvarande 

omfattning som tidigare förening 

- att Habo kommun erhåller två styrelseplatser i föreningen och att 

dessa ledamöter utses av kommunstyrelsen. 
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- att ett verksamhetsavtal med föreningen tecknas. I  

verksamhetsavtalet ska det framgå att kommunen ska ha ett stort 

inflytande över tillsättande av verksamhetsledare, samt att 

- det delegeras till arbetsutskottet att besluta om godkännande av 

verksamhetsavtal. 
 

Kommunstyrelsens behandling 

Morgan Malmborg (-), Hans Jarstig (KD) och Hanna Englund (C) yrkar 

bifall till förslaget.  

 

---  
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§ 33 Anmälningsärenden 

  
Beslut 

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

 

1. Kommunrevisionen: Beslut att förlänga avtal med Deloitte AB.  

 

2. Habo kommun och Arbetsförmedlingen: 

Samverkansöverenskommelse 

 

3. Förvaltningsrätten: Avslag på överklagande om kommunens 

finansiering av rivning av Gröne vägens skola 

 

 

--- 
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§ 34 Redovisning av delegationsbeslut 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 

Protokoll från arbetsutskottet  2018-01-23 

Delegationsbeslut om vikarie för kommunchef i april Nr 11 

 

--- 

 

 

 

 


