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Plats och tid

Högra kammaren, kommunhuset i Habo
Onsdagen den 13 februari 2019 kl. 17.00–19.40

Beslutande

Susanne Wahlström (S), ordförande
Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)
Hans Jarstig (KD)
Marie Lindholm (KD)
Anders Rickman (L)
Hanna Englund (C)
Gunnar Pettersson (S)
Helena Persson (C) Kl. 17.05–19.40 ersätter My Rydbeck
Kent Bjärkhed (S)
Johanna Rundlöf (V)
Olle Moln Teike (SD)

Ej tjänstgörande ersättare och
övriga närvarande

Jan Sundman, kommunchef
Frida Wahlund, sekreterare
Ola Götesson, utvecklingschef Kommunal utveckling § 33
Anna-Carin Alzén, biträdande ekonomichef § 33-34
Linda Tubbin, plan- och exploateringschef § 33-35
Göran Svensson och Eva Arvidsson, Planum § 36
Joakim Lindblom (SD)
Morgan Malmborg (HD), insynsplats
Margareta Fick (MP), insynsplats
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Information om Kommunal utveckling
Ola Götesson, utvecklingschef på Kommunal utveckling, berättar om
verksamheten.
I samband med regionbildningen 2015 beslutades att de kommunala
utvecklingsfrågorna skulle ha ett värdskap i regionen. Kommunal
utveckling arbetar på uppdrag av kommunerna, men är organiserad inom
Region Jönköpings län. Kommunal utveckling styrs av primärkommunal
samverkan, som har en ledamot (kommunstyrelsens ordförande) från varje
kommun.
Genom Kommunal utveckling samarbetar länets kommuner inom ett antal
primärkommunal områden såsom social välfärd och omsorg, utbildning
inom förskola och skola, miljötillsyn, fritid samt personal- och
kompetensutveckling. En stor del av samarbetet omfattar forskning och
utveckling och kopplingen mellan praktik och vetenskap. Huvuduppdraget
är att arbeta och förbereda kommunerna på uppdrag som kommer från
nationellt håll. Kommunal utveckling ansvarar också för drift och ledning
när det gäller personliga ombud, barnahus och familjehemsresursen i länet.
Verksamheten finansieras dels av kommunerna men också av statsbidrag,
EU-medel och forskningsmedel.
Ola Götesson går också igenom de viktigaste punkterna från
verksamhetsplanen, vilken kommer att behandlas som ett ärende senare
under dagens sammanträde.
Ordföranden tackar för informationen.
---
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Ekonomisk uppföljning
Biträdande ekonomichef Anna-Carin Alzén ger en första kort genomgång
av bokslutet 2018 som visar på 23 miljoner kronor plus, vilket är 21,6
kronor bättre än budget. I resultatet ingår vinster från tomtförsäljning med
5,3 miljoner kronor, men också avskrivningar för HVB-hemmet på
Ringvägen med 2 miljoner kronor.
Skatteintäkterna har blivit 3,3 miljoner kronor bättre än budgeterat.
Vad gäller nämnderna så gör socialnämnden ett stort överskott på 9,5
miljoner kronor medan barn- och utbildningsnämnden gör ett underskott på
5,8 miljoner kronor.
Investeringarna uppgår till 65,6 miljoner kronor. Den långfristiga
låneskulden är oförändrad och ligger kvar på 275 miljoner kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
---

Justeras
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Dnr KS18/36

§ 35

Exploateringsavtal för Fiskebäck 3:76
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
exploateringsavtalet för Fiskebäck 3:76.
Ärendebeskrivning
Detaljplaneförslaget för Fiskebäck 3:76 har varit utskickat på samråd under
våren 2018. Planen har därefter reviderats och var under perioden 3
december 2018 - 4 januari 2019 utställt för granskning. Byggnadsnämnden
förväntas anta detaljplanen i mars 2019.
Detaljplanen möjliggör för byggnation av bostäder (radhus) inom
fastigheten Fiskebäck 3:76. Innan beslut om antagande av detaljplanen
behöver ett beslut om exploateringsavtal fattas.
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera förutsättningarna för
byggnation inom exploateringsområdet och att reglera kostnader och
genomförande för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten från
exploateringsområdet till kommunal anläggning. Avtalet reglerar även
genomförande av nödvändiga trafiksäkerhetsåtgärder utanför
exploateringsområdet och förutsättningarna för fastighetsbildning,
marköverlåtelser och övriga genomförandevillkor.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-13

41

Dnr KS17/243

§ 36

Presentation av slutrapport om utredningen av
funktionshinderomsorgen
Göran Svensson och Eva Arvidsson från Planum har på uppdrag av
kommunstyrelsen gjort en organisationsutredning av
funktionshinderomsorgen som de presenterar vid dagens sammanträde.
Ca 100 personer får biståndsbedömda insatser inom
funktionhinderomsorgen i Habo kommun, vilket är lite i jämförelse med
andra kommuner. I stället betalar kommunen 32 miljoner kronor till
utjämningssystemet.
Utredarna anser att verksamheten fungerar väl. Personalen har ett stort
engagemang och brukaren är i fokus, och personalen har också en positiv
syn på ledningen. Målgruppen för verksamheten är dock i förändring och
nya utmaningar kräver struktur och framförhållning. Bättre
behovsplanering kommer att krävas framöver. Funktionshinderomsorgen
har också varit i stort sett osynlig i nämndens arbete eftersom den har
behövt koncentrera sig så mycket på äldreomsorgen. Bättre uppföljningar
behövs.
Utredarna föreslår att man behåller den organisatoriska samhörigheten med
äldreomsorgen, men att en funktion tillsätts för att driva utvecklingen inom
funktionshinderomsorgen. Det finns också behov av att en funktion som
driver frågorna kring välfärdstekniken och dessutom behöver
biståndsenheten ha en förbättrad framhållning och göra bättre
behovsinventeringar. Förhållandet mellan biståndsenheten och
verksamheten behöver utvecklas.
Utöver detta behöver uppgiftsinlämningen till utjämningsystemet
kvalitetssäkras med tanke på den stora summa som kommunen betalar till
systemet.
Även lokalerna behöver ses över. Kråkan har exempelvis större lokaler än
man har behov av, kommunen skulle här kunna sälja platser. Daglig
verksamhet har i gengäld för små lokaler, och i det nya gruppboendet
behöver personalstyrkan ses över då den i nuläget är för stor i förhållande
till behovet.
Utredningen har mynnat ut i en handlingsplan med 22 punkter, där något
av det viktigaste är att tillsätta en funktion som får i uppdrag att driva
utvecklingen inom funktionshinderomsorgen, samt att se över
myndighetsrollen.
Ordföranden tackar för informationen. ---
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Dnr KS19/9

§ 37

Budget och verksamhetsplan för Kommunal utveckling
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner budget och verksamhetsplan 2019 för
Kommunal utveckling.
Ärendebeskrivning
Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-12-06 att godkänna
budget och verksamhetsplan 2019 för Kommunal utveckling och att
rekommendera länets kommuner att anta budget och verksamhetsplan
2019.
---

Justeras
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Dnr KS18/310

§ 38

Borgensåtagande avseende Salem och Smyrnaförsamling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta
borgensåtagandet med Salemförsamlingen.
Ärendebeskrivning
Skrivelse har inkommit den 12 november 2018 från ledningsgruppen i
Salemförsamlingen med anledning av pågående samtal kring samgående av
Salemförsamlingen (867200-0695) och Smyrnaförsamlingen (8672000364) och den borgensförbindelse som Habo kommun ingått med
Salemförsamlingen.
I skrivelsen beskrivs ett scenario där Salemförsamlingens samtliga
tillgångar och lån övergår till Smyrnaförsamlingen. Förskoleverksamheten
som bedrivs i lokaler i Salemkyrkan kommer även fortsättningsvis att
drivas under nuvarande, från församlingen skilt, organisationsnummer. I
skrivelsen ställs frågan ”Anser kommunen att det generella
borgensåtagandet som idag finns, mot Salemförsamlingen och dess
förskoleverksamhet, kan löpa vidare mot den nya sammanslagna
organisationen med organisationsnummer 867200-0364?”
Kommunfullmäktige beslutade 1991-04-25 § 27 om borgensåtagande på
2,5 miljoner kronor avseende daghemslokaler i Salemkyrkan.
I Habo kommuns finanspolicy från 2016-03-31 § 27 skrivs under rubriken
Borgen ”Kommunal borgen lämnas endast i undantagsfall till annan än till
bolag där kommunen äger samtliga aktier eller till stiftelse där kommunen
utser fler än hälften av styrelseledamöterna. Det är kommunfullmäktige
som beslutar om utökad borgensram.”
Smyrnaförsamlingen bedöms efter samgåendet med Salemförsamlingen ha
en god betalningsberedskap på lång sikt. Smyrnaförsamlingen torde inte ha
några svårigheter att finansiera sig utan kommunal borgen. Kostnaden för
finansiering kan dock förväntas stiga. Kommunens finansiella risk bedöms
inte öka efter den beskrivna organisationsförändringen.
Arbetsutskottet beslutade 2019-01-29 att föreslå att kommunen avslutar
borgensåtagandet med Salemförsamlingen (AU § 2).
---

Justeras
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Dnr KS18/321

§ 39

Kostpolitiskt program – klargörande direktiv
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om ett klargörande direktiv gällande
kostpolitiska programmet, vilket innebär att inköp av livsmedel ska
prioriteras enligt följande: i första hand lokalt, i andra hand svenskt och i
tredje hand ekologiskt. Prioriteringen gäller från och med det att
kommunstyrelsen har fattat beslut om den och ska skrivas in i kostpolitiska
programmet vid nästa revidering.
Ärendebeskrivning
Ett stort arbete pågår med att upphandla ett nytt livsmedelsavtal. Ett mål
med upphandlingen är att handla mer lokalproducerade livsmedel.
I det kostpolitiska programmet anges att minst 50 % av livsmedlen ska
vara ekologiska år 2020. Detta mål strider dock ibland emot målet att
handla mer lokalt och en prioriteringsordning behöver därför fastställas för
vad som ska prioriteras. Ska exempelvis ekologiska livsmedel prioriteras
framför lokalproducerade livsmedel eller tvärtom? Som exempel köper
Habo kost idag in ekologiska äpplen från Polen istället för konventionellt
odlade äpplen från Kaxholmen.
Ett beslut om att prioritera lokalproducerade livsmedel framför ekologiska
innebär att målet om att ekologiska livsmedel ska utgöra 50 % av
inköpsandelen kan bli svårare att nå.
--Beslutet skickas till:
Teknisk chef
Kostchef

Justeras
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Dnr KS18/332

§ 40

Upprättande av markanvändningsplan för Habo kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en
markanvändningsplan ska tas fram för Habo centrum och att 500 000
kronor avsätts till projektet som finansieras ut kommunstyrelsens
budgetram.
Till styrgrupp för projektet utses kommunstyrelsens arbetsutskott samt
kommunchef. Till projektledare utses plan- och exploateringschefen och en
upphandling av extern konsult ska göras med uppdrag att driva arbetet med
att ta fram markanvändningsplanen.
Ärendebeskrivning
Habo tätort och dess utveckling påverkar hela kommunen, både landsbygd
som övriga orter. Tätorten som helhet, centrummiljön och livet i centrum
blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling. Ett väl
fungerande centrum, med en stark handelsplats, är avgörande för ortens
attraktivitet när det gäller att attrahera medborgare, företag och arbetskraft
till kommunen.
Det finns ett stor behov av att ta ett samlat grepp över planeringen för
utvecklingen av Habo centrum genom att arbeta fram en
markanvändningsplan. Detta i syfte att skapa en långsiktig hållbar
utveckling av centrum för att åstadkomma en attraktiv och trygg mötesplats
för alla samt att kunna stärka och utveckla centrum så att det kan fungera
som en lönsam handelsplats för näringsidkare.
Ett förändringsarbete av centrum har redan påbörjats, utifrån
marknadsmässiga förutsättningar och tillfälligheter. Kommunen behöver
därför ha en strategi och med eftertänksamhet utveckla centrum och dess
närområde.
Arbetsutskottet beslutade 2019-01-29 att föreslå att en
markanvändningsplan ska tas fram för Habo centrum och att 500 000
kronor avsätts till projektet som finansieras ut kommunstyrelsens
budgetram. Till styrgrupp för projektet föreslås att kommunstyrelsens
arbetsutskott och kommunchef utses. Till projektledare utses plan- och
exploateringschefen och en upphandling av extern konsult föreslås göras,
vars uppdrag blir att driva arbetet med att ta fram markanvändningsplanen.
Målet är att planen ska vara klar vid utgången av 2020.
Kommunstyrelsens behandling
Olle Moln Teike (SD) yrkar att Sverigedemokraterna också får en plats i
styrgruppen.

Justeras
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Forts § 40
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden finner att det finns ett förslag, nämligen arbetsutskottets, samt
ett tilläggsyrkande från Olle Moln Teike. Ordföranden ställer proposition
på Olle Moln Teikes tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar att avslå yrkandet.
---

Justeras
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Dnr KS19/11

§ 41

Detaljplan för del av Bränninge 2:12 och 2:17, samråd
Beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget.
Ärendebeskrivning
Den 17 augusti 2017 inkom Fursten 20 AB med ansökan om planbesked
för fastigheterna Bränninge 2:12 och 2:17. Syftet med ansökan är att
planlägga marken för bostadsändamål för flerfamiljshus.
Ett förslag på detaljplan har nu tagits fram och byggnadsnämnden har
skickat ut handlingarna till berörda sakägare och myndigheter för samråd.
--Beslutet skickas till:
Byggnadsnämnden

Justeras
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Dnr KS19/44

§ 42

Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:
- att taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Habo
kommun antas att gälla från och med den 1 juni 2019 samt att
därmed tidigare taxor upphör att gälla från samma datum
- att taxor indexjusteras årligen den 1 januari i enlighet med
sotningsindex fastställt av Sveriges Kommuner och Landsting.
Ärendebeskrivning
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen att ansvara
för att rengöring/sotning och brandskyddskontroll av fasta
förbränningsanordningar (eldstäder och rökkanaler) och imkanaler i
restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen genomförs.
Rengöring/sotning och brandskyddskontroll ska utföras enligt frister som
fastställs av kommunen. Kommunen har också att besluta om taxor för
rengöring/sotning och brandskyddskontroll. Nuvarande taxor är fastställda
att gälla till 2019-05-31.
Kommunen kan utföra verksamheten i egen regi eller genom entreprenör.
Utförandet av rengöring/sotning och brandskyddskontroll kan ske av en
entreprenör för varje del eller av en för både rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll.
Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö, Aneby, Sävsjö och Jönköpings
kommuner har gemensamt genomfört en upphandling. Respektive
kommun fattar beslut om entreprenör. Inkomna anbud har utvärderats
utifrån uppställda krav vad avser bland annat kompetens, ekonomiska
förutsättningar och förmåga och erfarenheter. Utvärderingen är vidare
gjord utifrån lägsta pris för respektive kommun.
I samband med upphandlingen har taxor för rengöring/sotning och
brandskyddskontroll moderniserats. Kommunen ska fastställa dessa taxor.
Taxorna indexjusteras årligen 1 januari i enlighet med sotningsindex som
fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting.
Kommunen har, även om verksamheten är utlagd på entreprenad, ansvar
för att verksamheten utförs i enlighet med gällande lagstiftning. För att på
ett bättre sätt i framtiden fullgöra kommunens åligganden enligt
lagstiftningen avser kommunerna att gemensamt anställa en samordnare.
Detta samordningsuppdrag finansieras till större delen genom att det i
taxorna ingår den ersättning som entreprenören skall ersätta kommunerna
med.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-13

49

Dnr KS18/251

§ 43

Drogpolitiskt program, antagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta drogpolitiskt
handlingsprogram.
Ärendebeskrivning
Folkhälsorådet har tagit fram förslag till drogpolitiskt handlingsprogram.
Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och fritids- och
kulturnämnden har varit delaktiga i framtagandet av programmet, samt
även polisen och Region Jönköpings län genom vårdcentralen och sektion
folkhälsa. Programmet utgår från den nationella och regionala
handlingsplanen för det ANDT-förbyggande arbetet (alkohol, narkotika,
doping, tobak).
---

Justeras
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Dnr KS18/155

§ 44

Renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö
kommuner – antagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta
renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner
bestående av Avfallsplan 2019-2022 inklusive bilagor, samt Föreskrifter
för avfallshantering inklusive bilaga.
Tidigare avfallsplaner och föreskrifter för avfallshantering ersätts därmed.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö
kommuner har tagits fram. Renhållningsordningen består av en avfallsplan
samt föreskrifter för avfallshantering. Syftet med avfallsplanen och
föreskrifterna är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för
avfallshanteringen i kommunerna. Enligt 41 § kap 15 miljöbalken ska det
för varje kommunen finnas en renhållningsordning som ska antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan
och de föreskrifter som kommunen har meddelat. Avfallsplanen ska
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Naturvårdsverket har
tagit fram föreskrifter om vad kommunala avfallsplaner om förebyggande
och hantering av avfall ska innehålla.
Förslag till renhållningsordning har skickats ut på internremiss under
hösten 2017. Under våren 2018 godkände respektive kommuns
kommunstyrelse förslaget för utställning samt remissförfarande.
Utställningen har skett på fyra offentliga platser i kommunerna och har
pågått under perioden 20 juni till 30 september 2018. 116 remissinstanser
har fått möjlighet att yttra sig. Information om förslag till ny
renhållningsordning har också funnits tillgänglig på bolagets webbplats. 25
skriftliga yttranden har inkommit.
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att
renhållningsordningen ska antas.
---
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Dnr KS19/5

§ 45

Reglemente för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Reglemente för
kommunstyrelsen och att det ska gälla från och med 2019-03-01.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att ny mandatperiod har påbörjats har kommunstyrelsens
reglemente setts över. I förslaget har det lagts till ett antal uppgifter som
ligger på styrelsen att leda och samordna. De flesta av dessa uppgifter
fanns med i reglementet som gällde före 2015, och efter diskussion med
bland annat tekniska förvaltningen har ett övervägande gjorts att det kan
vara bra att tydliggöra igen vad som är kommunstyrelsens ansvarsområden.
Utöver detta har endast ett fåtal ändringar har gjorts, bland annat med
anledning av ändringar i kommunallagen.
---
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Dnr KS19/34

§ 46

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ändra enligt förslaget från Gunnar Pettersson
och föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordning för
kommunfullmäktige och att den ska gälla från och med 2019-03-01.
Reservationer
Olle Moln Teike (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Ärendebeskrivning
Vid varje mandatperiods början görs en översyn av bland annat
arbetsordning för kommunfullmäktige. Nu gällande arbetsordning antogs
2015. Den nu gällande arbetsordningen och även det nya förslaget bygger
på Sveriges kommuner och landstings ”normalförslag” till arbetsordning.
En del ändringar har gjorts, men dessa är alla av förtydligande karaktär
eller med anledning av att kommunallagen har ändrats.
Kommunstyrelsens behandling
Olle Moln Teike (SD) yrkar att följande mening styrks ur arbetsordningen:
Kommunalråd som saknar plats i fullmäktige har rätt att delta i
överläggningarna och framställa förslag, men får inte delta i besluten.
Anders Rickman (L) yrkar bifall till det förslag som framlagts av
arbetsutskottet.
Gunnar Pettersson (S) påpekar att det inte är lämpligt att
kommunfullmäktiges presidium både är ägarrepresentanter och
valberedning för de kommunala bolagen, utan att ordinarie valberedning
även bör hantera bolagen. Han yrkar därför att följande mening stryks:
Kommunfullmäktiges presidium är valberedning inför val av de
kommunala bolagens styrelser.
Ordföranden finner att det finns två olika ändringsyrkanden, dels Olle
Moln Teikes ändringsyrkande och dels Gunnar Petterssons
ändringsyrkanden.
Ordföranden ställer först Olle Moln Teikes yrkande mot arbetsutskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Ordföranden ställer därefter Gunnar Petterssons yrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Gunnar Petterssons förslag.
---
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Dnr KS17/263

§ 47

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2018
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens
internkontrollplan för 2018.
Ärendebeskrivning
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd.
Kommunstyrelsen har utöver sin egen verksamhet
(kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och
räddningstjänsten) också ett kommunövergripande ansvar.
Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningen för kommunstyrelsens
internkontrollplan för år 2018.
---
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Dnr KS19/35

§ 48

Internkontrollplan 2019 för kommunstyrelsen
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2019.
Ärendebeskrivning
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.
---

Justeras

Expedierats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2019-02-13

55

Dnr KS18/300

§ 49

Yttrande över Jönköpings län regionala utvecklingsstrategi
2019-2035
Beslut
Kommunstyrelsen antar kommunchefens och kommunstyrelsens
ordförandes yttrande som sitt eget och översänder det till regionen.
Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har arbetat fram ett förslag till regional
utvecklingsstrategi (RUS) för åren 2019-2035. Länets kommuner och
berörda myndigheter har inbjudits att yttra sig över förslaget.
Region Jönköpings län har, enligt förordningen om regionalt tillväxtarbete
regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet. Det innebär bland annat att ta fram och fastställa en strategi
för utvecklingen i länet – regional utvecklingsstrategi. Denna strategi ska
revideras en gång per mandatperiod.
Den remissutgåva som Habo kommun ny har yttrat sig över är en
revidering av den RUS som gjordes 2013 med sikte på 2025.
Remissutgåvan är dock omdisponerad där prioriteringar och mål har
reviderats och anpassats utifrån en uppdaterad analys och förändringar i de
nationella- och internationella styrdokumenten. Underlaget bygger på två
års arbete då ett hundratal workshops genomförts med länets olika aktörer.
Kommunchef Jan Sundman och kommunstyrelsens ordförande Susanne
Wahlström skrivit ett förslag till yttrande över remissen.
--Beslutet skickas till:
Region Jönköpings län
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Dnr KS18/287

§ 50

Svar på medborgarförslag om cykelväg till Furusjö
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar anse medborgarförslaget vara besvarat med
hänvisning till nedanstående beskrivning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats med förslaget att en cykelväg ska byggas
mellan Habo och Furusjö.
Teknisk chef Svante Modén skriver 2019-01-21 att i samrådsförslaget för
Habos nya översiktsplan föreslås att kommunen upprättar en cykelplan
med fokus på tätorterna men även kopplingarna mellan orterna och
satsningar på cykelturism. Planförslaget föreslår även att cykelvägar byggs
som binder ihop Habo tätort med orterna i norr, och väster.
En gång- och cykelväg mellan Habo-Mullsjö finns med i förslaget för
regional transportplan 2019–2029 som viktig ur regionalt perspektiv. Innan
ett eventuellt genomförande av projektet kommer avtal att tecknas mellan
Habo- och Mullsjö kommun och Trafikverket där kostnadsfördelningen
regleras.
--Beslutet skickas till:
Förslagsställaren
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Dnr KS18/271

§ 51

Svar på medborgarförslag om gatubelysning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarad med hänvisning till nedanstående
beskrivning.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslaget att belysning sätts upp
på gång- och cykelvägen som går längs med väg 195 till gränsen mellan
Habo och Jönköpings kommun.
I samrådsförslaget för Habos nya översiktsplan föreslås att kommunen
upprättar en cykelplan med fokus på tätorterna men även kopplingarna
mellan orterna och satsningar på cykelturism.
Cykelplanen kommer att redovisa kommunens långsiktiga mål för arbetet
med cykelfrågor och ska innehålla en handlingsplan för hur målen ska
kunna förverkligas på kort och lång sikt.
Även anpassningar för befintliga cykelvägar kommer att tas med i
cykelplanen med förslag på åtgärder för att stärka upp tryggheten och
säkerheten. Vid upprättande av en cykelplan kommer utformning och
förslag på åtgärder att bland annat utgå från sikt, belysning, beläggning,
bredd, vägmålning, skyltning och prioritering i trafiken.
---
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Dnr KS19/62

§ 52

Val av representant till teknikcollege
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Gunnar Pettersson (S) som kommunens
representant till Teknikcollege.
---
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Anmälningsärenden
Beslut
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:
1. Byggnadsnämnden 2019-01-17 § 5: Val av ersättare till
byggnadsnämndens presidium.
2. Fritids- och kulturnämnden 2019-01-22: Val av ersättare till
fritids- och kulturnämndens presidium
3. Valprövningsnämnden 2019-01-30. Avslag på överklagande av
valet till kommunfullmäktige i Habo kommun
4. Överklagande av beslut om avslag på ansökan om
bredbandsbidrag
5. Energikontoret Region Jönköpings län: Meddelande om att
tillväxtverket beviljat projektet FASTR.
6. Länsstyrelsen: Upphävande av Habo kommuns beslut att ändra de
kommunala ordningsföreskrifterna.
---
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Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:
Protokoll från arbetsutskottet
Beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av
allmän handling
Beslut om bredbandsbidrag 2017-08–2019-01
Beslut om borgen för Habo Bostäder AB
Beslut om att delvis avslå begäran om utlämnande av
allmän handling
---
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