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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2017-05-23 
  
Datum då anslaget sätts upp 2017-05-31 Datum då anslaget tas ned 2017-06-22 
  
Protokollet förvaras på Kommunkontoret 
  
  
Underskrift  

 

 
Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset i Habo 
 Tisdagen den 23 maj 2017 kl. 17.00–20.35 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S), ordförande 

Nils-Inge Carlsson (S)  

Ewa Wettebring (S)   

Magnus Carlestav (S) ersätter Camilla Kempe 

Hans Jarstig (KD), ej § 92 p.g.a. jäv  

Lars Davidsson (KD)  

Hanna Englund (C)  

Thomas Werthén (M), ej § 96 p.g.a. jäv 

Niklas Fungbrandt (M)  

Susanne Wahlström (M)  

Morgan Malmborg (-)  

Thomas Gustafsson (S) § 92 ersätter Hans Jarstig  

Anders Rickman (L) § 96 ersätter Thomas Werthén  

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Jan Sundman, kommunchef  Olle Moln Teike (SD)  

Frida Wahlund, sekreterare Anders Rickman (L)  

Caroline Eliasson, miljöstrateg § 75-76 Thomas Gustavsson (S) 

Ulrica Larsson, miljöingenjör § 75 Kerstin Klasson (MP), insynsplats 

Ellen Lindberg, vikarierande miljöstrateg § 75-76 

Johan Bokinge, ekonomichef § 77-78 

Svante Modén, teknisk chef § 79-83 

 
  
Utses att justera Nils-Inge Carlsson Paragraf: 75-104 
  
Ordförande      

  
Justerande  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/132 

 § 75 Uppföljning av miljöprogrammet 

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

uppföljningen av miljöprogrammet. 

 

Ärendebeskrivning 

Miljöstrateg Caroline Eliasson har gjort en uppföljning av 

miljöprogrammet.  

 

Miljöprogrammet antogs 2014 och gäller till och med 2017. Styrgruppen 

för det strategiska miljöarbetet har dock beslutat att förlänga programtiden 

med ett år, till och med 2018.  

 

Uppföljningen visar att utvecklingen går åt rätt håll, flera åtgärder har 

bättre status i år än vid senaste uppföljningen, men det finns fortfarande 

mycket kvar att göra. Caroline Eliasson menar att det därför är viktigt att 

verksamheterna inkluderar miljöåtgärderna i sina verksamhetsplaner och 

äskar pengar för de kostnader som beräknas uppstå.  

 

---   
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Dnr KS17/94 

 § 76 Svar på remiss om två klimatsatsningar 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen antar miljöstrategens förslag till remissvar och 

översänder det till länsstyrelsen. 

 

Ärendebeskrivning 

Klimatrådet i Jönköpings län har översänt förslag på två nya 

klimatsatsningar, dels en solkraftsutmaning och dels en utmaning för att 

minska matsvinnet. Länsstyrelsen önskar svar från kommunen om man 

avser att delta i utmaningarna senast den 31 maj.  

 

Miljöstrateg Caroline Eliasson har skrivit ett förslag till remissvar, i vilket 

hon föreslår att kommunen prioriterar att delta i Solkraftsutmaningen, men 

inte i åtgärden för att minska matsvinnet. Orsaken är att projekt för att 

minska matsvinnet har genomförts tidigare i kommunen.  

 

---  
 

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen 
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Dnr KS17/ 

 § 77 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2017  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

uppföljningen för tertial 1 2017.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och 

socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde i augusti inkomma 

med handlingsplan för hur nämnderna ska komma till rätta med det 

befarande underskottet.  

 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef Johan Bokinge redovisar en ekonomisk uppföljning för 

första tertialet 2017. 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 15,7 miljoner kronor 

vilket är 4 miljoner kronor bättre än budget.  

 

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisar dock båda ett 

befarat underskott på 5,8 miljoner respektive 2,2 miljoner kronor. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Susanne Wahlström (M) anser att det är alarmerande att nämnderna redan i 

tertial 1 redovisar ett underskott och tycker att kommunstyrelsen behöver 

skicka en signal till nämnderna om att åtgärder måste vidtas.  

 

Thomas Werthén (M) håller med och föreslår att kommunstyrelsen uppdrar 

till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden att ta fram en 

handlingsplan för hur de ska nå en budget i balans.  

 

Nils-Inge Carlsson (S) instämmer med Susanne Wahlström och Thomas 

Werthén.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Dnr KS16/74 

 § 78 Finanspolicy – förlängda övergångsregler    

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att besluta om förlängd 

övergångsregel i samband med ny finanspolicy, och att övergångsregeln 

förlängs från den 30 juni till 2017 till 31 januari 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 31 mars 2016 att anta en finanspolicy. 

Beslutet innebar att den nuvarande fördelningen av ränte- och 

kapitalbindning inte ryms inom policyn och att denna del av policyn ska 

vara uppfylld senast den 30 juni 2017.  

 

Ekonomichef Johan Bokinge konstaterar i skrivelse daterad 2017-04-18 att 

intervallen avseende ränte- och kapitalbindning inte kommer att nås 

förutsatt aktuella amorteringsdatum. Han föreslår därför att 

övergångsregeln förlängs till den 31 januari 2018. 

 

---  
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Dnr KS14/219 

 § 79 Munkaskogsgården, uppsägning av nyttjanderätt 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet om att ge föreningen 

förlängd nyttjanderätt och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att säga upp 

nyttjanderätten med avflyttning senast 2017-12-31. 

 

Reservationer 

Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Munkaskogsföreningen hade när kommunen köpte fastigheten 2004 en 

nyttjanderätt som sträckte sig till 2010. Kommunen förlängde i samband 

med köpet nyttjanderätten med fem år. 

 

Föreningen har sedan Habo kommun övertog fastigheten vid ett antal 

tillfällen uttryckt önskemål om att få överta gården och kommunfullmäk-

tige beslutade senast 2015-05-28 (§ 42) att inte sälja eller överlåta 

Munkaskogsgården. I samma beslut erbjöds Munkaskogsföreningen 

nyttjanderätt i ytterligare sju år efter 2015 med möjlighet till två års 

förlängning. 

 

Ett förslag till upplåtelseavtal skickades 2015-08-05 till föreningen som 

svarade 2015-10-23 att rättsläget kring det innevarande upplåtelseavtalet 

behövde klargöras, så avtalet undertecknades därför aldrig av föreningen. 

Ett antal försök till klargörande av rättsläget från juridiska ombud som 

företrätt föreningen har inte lett till att tekniska förvaltningen ändrat 

uppfattning om frågan om överlåtelse av gården, eller ersättning för 

genomförda investeringar om kommunen väljer att säga upp 

nyttjanderättsavtalet. Tekniska förvaltningen har haft stöd från ett juridiskt 

ombud från Wesslau Söderqvist i bedömningen av föreningens tolkning av 

rättsläget. 

 

Arbetsutskottet beslutade den 9 maj att föreslå att kommunstyrelsen ska 

upphäva beslutet om att ge föreningen förlängd nyttjanderätt och att 

tekniska förvaltningen får i uppdrag att säga upp nyttjanderätten med 

avflyttning senast 2017-12-31.  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Hans Jarstig (KD) redogör för ett möte föregående dag med representanter 

från Munkaskogsföreningen, där kommunen återigen har frågat om de inte 

vill skriva på nyttjanderättsavtalet men föreningen har avböjt.  

 

Morgan Malmborg (-) yrkar på en återremiss.  
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Forts § 79 

 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 

frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 

återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde.  

 

Omröstning begärs.  

 

Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar för att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde röstar ja, den som röstar för att ärendet 

ska återremitteras röstar nej.  

 

Omröstningsresultat 

Ja-röster (10) Nej-röster (1) 

Gunnar Pettersson (S) Morgan Malmborg (-) 

Nils-Inge Carlsson (S) 

Ewa Wettebring (S) 

Magnus Carlestav (S) 

Hans Jarstig (KD) 

Lars Davidsson (KD) 

Hanna Englund (C) 

Thomas Werthén (M) 

Niklas Fungbrandt (M) 

Susanne Wahlström (M) 

 

Kommunstyrelsen har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde. Därmed återstår bara arbetsutskottets förslag om att upphäva 

beslutet om att ge föreningen förlängd nyttjanderätt och att tekniska 

förvaltningen får i uppdrag att säga upp nyttjanderätten med avflyttning 

senast 2017-12-31.  

 

--- 
 

Beslutet skickas till:  

Teknisk chef 
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Dnr KS17/115 

 § 80 Tillskjutande av medel för anläggande av vägar, vatten och 

avlopp på Tumbäcks industriområde 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja tilläggsanslag till 

2017 års investeringsram med 2,25 miljoner kronor till projekt 60006 

(Exploatering) för byggnation av gator och 2 miljoner kronor till projekt 

71047 (Tumbäck VA) för anläggande av vatten- och avlopp på Tumbäcks 

industriområde. 

 

Ärendebeskrivning 

Lokaliseringen av nya industrier och verksamheter på Tumbäcks 

industriområde har under ett flertal år varit väldigt låg. Tekniska 

förvaltningen har nu haft kontakt med några företag som är intresserade av 

två större markområden på området. 

 

För att kunna sälja dessa markområden krävs att kommunen bygger och 

anlägger nya gator och vatten- och avlopp. Då förutsättningen för 

markförsäljningar och fastighetsöverlåtelser är att tillträde till tomterna kan 

garanteras, behöver beslut om finansiering av gator och vatten och avlopp 

tas trots att köpeavtal för tomterna inte tecknats ännu. 

 

Vid dagens sammanträde informerar teknisk chef Svante Modén om att det 

inte kommer att vara aktuellt att i närtid bygga ut den norra gatan, så som 

det var tänkt i det ursprungliga förslaget varför tilläggsanslagen kan sänkas 

med hälften till sammanlagt 4,25 miljoner kronor.  

 

--- 
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Dnr KS16/186 

 § 81 Svar på medborgarförslag om upprustning av lekplats i 

Baskarp 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses vara besvarat med hänvisning till tekniska 

förvaltningens redogörelse.  

 

Vidare uppdras till tekniska förvaltningen att göra en begränsad översyn av 

lekplatsen.  

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att rusta upp och 

modernisera lekområdet på Svedgatan i Baskarp. 

 

Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning av vad de föreslagna 

åtgärderna skulle kosta och även gjort en inventering av hur många barn 

som bor i Baskarp enligt bilaga. 

 

Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna motsvarar 40 % av tekniska 

förvaltningens helårsbudget för lekplatsutrustning och lekplatsunderhåll 

vilket inte står i proportion till det antal barn som bor i området och som 

kan tänkas utnyttja lekplatsen. Tekniska förvaltningen föreslår därför att en 

mer begränsad översyn av lekplatsen sker med utgångspunkt från 

medborgarförslaget. 

 

---  
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Dnr KS17/ 

§ 82 Svar på remiss om förslag till översiktsplan för Mullsjö 

kommun 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända nedanstående yttrande till Mullsjö 

kommun.  

 

Ärendebeskrivning 

Den 13 april översände Mullsjö kommun sin reviderade översiktsplan till 

Habo kommun för yttrande. Mullsjö kommun har ändrat sin översiktsplan 

efter utställningen 2014. Dessa förändringar motiverar att den reviderade 

översiktsplanen ställs ut på nytt. Yttranden ska vara inkomna senast den 19 

juni 2017 till Mullsjö kommun.  

 

Habo kommun ställer sig bakom den reviderade översiktsplanen med 

följande kommentarer: 

 

1. Förtydliga gärna vad som avses med gränsen ”Kommunsamarbete 

Habo kommun” som är illustrerad på kartan för utvecklingsstrategi. 

Hur skiljer sig det illustrerade kommunsamarbetet med Habo 

kommun mot övriga angränsande kommuner? 

  

2. Habo kommun ställer sig fortsatt positiva till att ta fram en 

gemensam fördjupad översiktsplan (FÖP) över gränsområdet 

Västerkärr (Habo kommun yttrade sig 2014-03-12 och ställde sig 

även då positiva till en gemensam FÖP över gränsområdet vid 

Västerkärr). Detta är ett kommunsamarbete som skulle kunna 

markeras särskilt på Mullsjös karta över utvecklingsstrategi.  

 

3. Under kommunikationer på sidan 12 beskrivs, dels i stycke ett, 

behovet av en koppling söder ut mot väg 26/47. I stycke två 

beskrivs den planerade och projekterade/upphandlade kopplingen 

till väg 26/47. Det behöver förtydligas om det är samma koppling 

som beskrivs i dessa två textstycken.  

 

4. Under rubriken ”Samverkan mellan kommuner” på sidan 14, 

föreslår Habo kommun att avfallsbolaget nämns samt även 

samarbetet mellan Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryds 

kommuner angående bostadsbyggande.  

 

5. Under rubriken ”Vindkraft” hänvisas till Habo och Mullsjö 

kommuners gemensamma policy för vindkraft. Habo kommun har 

påbörjat ett arbete med en kommunomfattande översiktsplan. I 

detta arbete kommer uppdaterade riktlinjer m.m. angående 

vindkraft att inarbetas.  
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Forts § 82 

 

6. Habo kommun föreslår ett förtydligande angående hur Mullsjö 

kommun tänker kring utvecklingsområden som är illustrerade på 

markanvändningskartan på sidan 48. Varför räknas vissa områden 

som håller på att detaljplaneläggas eller har en färdig detaljplan 

som utvecklingsområde och andra inte?  

 

Förtydliga gärna hur ni menar med området som är illustrerat som 

fördjupad översiktsplan i markanvändningskartan. Illustrationen 

står under befintlig markanvändning, vi ställer oss frågande till 

detta då en FÖP är ett dokument som redovisar flera olika 

markanvändningar. Om Mullsjö menar att det finns en FÖP för 

området som illustrerats som FÖP under befintlig markanvändning, 

har vi inte lyckats hitta denna på er webbsida. 

 

---  

 
Beslutet skickas till:  

Mullsjö kommun 
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Dnr KS17/127 

 § 83 Förslag till bostadsförsörjningsprogram för Jönköpings 

kommun – delegation att lämna remissvar 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till arbetsutskottet att lämna 

remissvar på förslag till bostadsförsörjningsprogram för Jönköpings 

kommun.  
 

Ärendebeskrivning  

Habo kommun har beretts tillfälle att lämna synpunkter på det upprättade 

förslaget till Kommunalt bostadsförsörjningsprogram i Jönköpings 

kommun. Synpunkterna ska vara Jönköpings kommun tillhanda senast den 

27 juni. Då kommunstyrelsen inte sammanträder i juni föreslås att lämnade 

av remissvar delegeras till arbetsutskottet.  
 

 

--- 
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Dnr KS17/131 

 § 84 Upphandling av alarmeringstjänster  

  

Beslut  

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till prolongering av gällande 

avtal mellan Habo kommun och SOS Alarm för perioden 2018-01-01 - 

2019-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år och ger arbetsgruppen 

inom RäddSam F i uppdrag att för kommunen slutföra förhandlingarna 

med SOS Alarm. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunerna inom RäddSam F har avtal tecknat med SOS Alarm 

avseende alarmeringstjänster. Avtalet tecknades från 1 jan 2013 till 31 dec 

2015 med möjlighet till förlängning i upp till två år. Avtalen har förlängts 

att gälla till 31 dec 2017.  

 

För närvarande pågår en utredning om hur 112 verksamheten i Sverige 

skall organiseras i framtiden. Denna utredning, ”En samordnad 

alarmeringstjänst” (dagligt kallad ”112-utredningen”), ska slutredovisas i 

sin helhet senast 31 oktober 2017.  

 

Med anledning av att nuvarande avtal mellan kommunerna i F-län och SOS 

Alarm löper ut 31 dec 2017 har en arbetsgrupp tillsatts inom RäddSam F. 

Arbetsgruppen har haft inledande överläggningar med representanter för 

SOS. Vidare har information inhämtats från några övriga 

kommuner/förbund i landet. Tjänsterna som upphandlats skiljer mellan de 

olika kommunerna/förbunden men slutsatsen är att kostnaderna för F län är 

rimlig i jämförelse med övriga avtal.  

 

Med anledning av pågående utredning och förväntat beslut föreslås att nu 

gällande avtal prolongeras att gälla för perioden 2018-01-01 till 2019-12-

31 med möjlighet till förlängning ytterligare 1+1 år.  

 

---  
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Dnr KS15/330 

 § 85 Delprogram vattensäkerhet 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Delprogram vattensäkerhet i Habo kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen har antagit Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-

2018. Detta handlingsprogram har till syfte att redogöra för vilka 

framgångsfaktorer och målsättningar som finns för verksamheten. För 

varje område lyfts viktiga framgångsfaktorer, strategiskt viktiga 

arbetsuppgifter för kommunen samt särskilda satsningar under 

mandatperioden fram. 

 

Till detta övergripande handlingsprogram finns sedan tidigare 

underliggande delprogram för de ingående områdena brottsförebyggande 

arbete, trafiksäkerhet, brandsäkerhet, operativa insatser samt för 

krisberedskap. Dessa delprogram kompletteras nu med delprogram 

Vattensäkerhet. 

 

Delprogram Vattensäkerhet är framtagen i samverkan mellan kommunens 

förvaltningar och redovisar kommunens arbete för vattensäkerhet. 

Delprogrammet gäller för perioden 2017-2018. 

 

---  
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Dnr KS16/241  

 § 86 Kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten  

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

redovisningen. 

 

Ärendebeskrivning 

Revisorerna i Habo och Mullsjö kommuner har med hjälp av Deloitte AB 

granskat tillsynsverksamheten inom den gemensamma miljönämnden. 

Syftet har varit att granska på vilket sätt miljönämnden tillser att 

tillsynsverksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningen avsåg åren 2013-2015. 

Rapporten är daterad januari 2016.  

 

Revisorernas bedömning är att miljönämnden inte bedriver tillsyns-

verksamheten på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att 

nämnden har förbättringsmöjligheter avseende ändamålsenligheten 

gällande verksamheten.  

 

Kommunfullmäktige Habo kommun har tagit del av revisionsrapporten och 

har i beslut daterat 2016-09-29, § 89 angivit att nyckeltal ska tas fram 

avseende effektiviteten i miljönämndens tillsynsbesök.  

 

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till svar. Miljönämnden 

beslutade den 20 april 2017 (§ 7) att översända svaret till 

kommunstyrelsen.  

 

---  
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Dnr KS17/99 

 § 87 Svar på skrivelse från I Ur och Skur  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att meddela I Ur och Skur AB att 

kommunstyrelsen inte kommer att föreslå kommunfullmäktige att ändra 

barn- och utbildningsnämndens beslut.   

 

Ärendebeskrivning 

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur AB har inkommit med en skrivelse i 

vilken de framför att Habo kommun lovat att erbjuda ersättning för faktiskt 

hyra till fristående förskolor, men sedan dess har reglerna ändrats och det 

som Habo nu erbjuder är ett genomsnitt av hyreskostnaderna i kommunen. 

 

I Ur och Skur skriver att med denna genomsittbeseräkning har kommunen 

ej tagit hänsyn till nybyggnation och att den nya genomsnittsersättningen 

medför en helt annan ekonomisk kalkyl för deras verksamhet. Vidare 

skriver I Ur och Skur att ändringen inte har kommunicerats under 

processens gång, vilket de anser är oacceptabelt och strider med god 

affärsetik. Därför har nu I Ur och Skur vänt sig till kommunstyrelsen och 

ber dem att revidera barn- och utbildningsnämndens beslut och överväga 

vilken form av kompensation/ersättning kommunstyrelsen kan vara 

behjälpliga med för en lösning av situationen.  

 

Kommunledningsförvaltningen har varit i kontakt med barn- och 

utbildningsförvaltningen för att höra deras synpunkter i ärendet. Enligt 

barn- och utbildningsförvaltningen stämmer det att hyresbidraget har 

ändrats, men några löften om att ersättningen alltid ska vara på en viss nivå 

har ej utdelats från barn- och utbildningsförvaltningen. Det tidigare 

bidraget var bland annat baserat på ett undantag, men detta undantag finns 

inte längre och därför har reglerna för hyresbidrag ändrats. Om reglerna 

skulle ändras tillbaka till så som det var innan skulle kommunen bryta mot 

skollagen 8 kap 22 §:  

 

Bidrag från hemkommunen 

22 § Grundbeloppet ska avse ersättning för 

1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 

2. pedagogiskt material och utrustning, 

3. måltider, 

4. administration, 

5. mervärdesskatt, och 

6. lokalkostnader. 

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sin egen förskola. 
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Forts § 87 

 

Enligt barn- och utbildningsförvaltningen har förändringen kommunicerats 

i ett tidigt skede med I Ur och Skur.  

 

Kommunstyrelsen kan inte ändra ett beslut taget i en annan nämnd, 

däremot kan de föreslå kommunfullmäktige att ändra beslutet. En ändring 

av detta beslut skulle dock få konsekvenserna att kommunen skulle bryta 

mot skollagen, samt att kommunens övriga fristående förskolor skulle få 

bidrag enligt samma princip. 

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

I Ur och Skur 
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Dnr KS17/111 

 § 88 Uppföljning av kostpolitiskt program   

  

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsuppföljningen av det kostpolitiska 

programmet. 

 

Ärendebeskrivning 

För att Habo kommuns måltidsverksamhet ska ha en enhetlig kvalitet sker 

kvalitetsuppföljning en gång vartannat år av ansvariga nämnder. Barn- och 

utbildningsnämnden har därför utvärderat och följa upp måltids- 

verksamheten hos två olika leverantörer, Habo kost och Sodexo. 

Uppföljningen har översänts till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Susanne Wahlström önskar få fört till protokollet ett det vore önskvärt om 

barn- och utbildningsnämnden i kommande uppföljningar redovisar vilka 

åtgärder som vidtas för att nå de mål man har satt, men ännu inte nått. 

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Barn- och utbildningsnämnden 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-05-23  122 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/33 

 § 89 Handlingsplan och överenskommelse för länsövergripande 

samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala och 

fysiska hälsa 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen antar Handlingsplan för länsövergripande samverkan 

kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa och  

Överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa. 

 

Ärendebeskrivning 

Region Jönköpings län har översänt Handlingsplan för länsövergripande 

samverkan kring barn och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa och  

Överenskommelse om samverkan kring barns och ungas psykiska, sociala 

och fysiska hälsa för beslut i länets kommuner. Handlingsplanen har 

behandlats av folkhälsorådet som föreslår att kommunen antar den. 

 

Överenskommelsen om samverkan innehåller de politiska mål som tagits 

avseende samverkan mellan kommunerna och regionen. Den beskriver 

också länets ledningssystem för samverkan, ansvarsfördelning mellan 

kommun och region, rutiner för tillämpning av den samordnade 

individuella planen, betydelsen av rutiner för avvikelsehantering.  

 

Överenskommelsen är en reviderad version av den överenskommelse som 

antogs 2013-11-19. Revideringen som gjorts är i huvudsak av redaktionellt 

slag.  

 
Handlingsplanen innefattar de utvecklingsområden i samverkan som 

bedrivs länsövergripande. Handlingsplanen och Överenskommelsen om 

samverkan kring barn och unga är två dokument som hör samman. 

Handlingsplanen reviderad version av den Handlingsplan som antogs 

2013-11-19. Revideringen som gjorts är både av redaktionellt slag och med 

innehållsändringar.  

 

Handlingsplanen har kortats ned för att göra den mer tillgänglig. Vidare 

innehåller handlingsplanen ett nytt stycke som beskriver Folkhälsoenhetens 

Strategi för jämlik hälsa. Tre utvecklingsområden har lyfts ur 

Handlingsplanen 2015 eftersom de är genomförda, och fyra nya har 

skrivits in.  
 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Region Jönköpings län 
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Dnr KS17/117 

 § 90 Kommunikationspolicy 

  

Beslut 

Ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen med uppdrag att 

arbeta in ett stycke i policyn om förtroendevaldas roll. 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 

kommunikationspolicy. 

 

Syftet med policyn är att skapa förutsättningar för ett gemensamt 

förhållningssätt i kommunens arbete med kommunikation och information. 

Policyn bör kunna bidra till att utveckla den kommunala demokratin och 

stimulera den kommunala verksamheten till engagemang och dialog. 

Policyn ska också kunna fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och i 

kontakterna med omvärlden. 

 

Kommunikationspolicyn vänder sig främst till anställda i kommunen men 

fungerar också som ett stöd för förtroendevalda som agerar företrädare för 

Habo kommun. 

 

Kommunikationspolicyn är ett övergripande dokument, utöver policyn 

finns andra redan antagna dokument som mer i detalj reglerar hur 

kommunen ska kommunicera och informera, t ex webbpolicy, grafisk 

manual och riktlinjer för sociala medier. 

 

Arbetsutskottets föreslår att kommunfullmäktige ska anta 

kommunikationspolicyn (AU 2017-05-09 § 58).  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Susanne Wahlström (M) saknar ett stycke om de förtroendevaldas roll i 

policyn.  

 

Thomas Werthén (M) yrkar att ärendet återremitteras.  

 

Hanna Englund (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och frågar därför om 

ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om det ska 

återremitteras. Han finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera 

ärendet.  

 

--- 
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Dnr KS17/68 

 § 91 Redovisning av socialnämndens ekonomi 

  

I samband med att en ekonomisk uppföljning redovisades för 

kommunstyrelsen den 15 mars 2017, beslutade kommunstyrelsen att 

socialnämnden till dagens sammanträde skulle inkomma med en 

redovisning av hur man tänkt nå ett resultat i nivå med budget för år 2017.  

 

Hans Jarstig (KD), ordförande i socialnämnden, redovisar 

socialförvaltningens förslag till åtgärder för att komma till rätta med 

underskottet. Förslaget har dock inte behandlats av socialnämnden än.  

 

Ordföranden tackar för informationen.  

 

---  
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Dnr KS17/102 

 § 92 Årsredovisning för samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 

verksamhetsåret 2016. 

 

Hans Jarstig (KD) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. 

 

Ärendebeskrivning 

Samordningsförbundet Södra Vätterbygden är en fristående juridisk 

organisation med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region 

Jönköpings län och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd 

som medlemmar. Förbundet bildandes 2007 och består av en styrelse och 

en beredningsgrupp som utses av medlemmar, samt ett kansli.  

 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv 

ålder (16-64 år) som är i behovs av samordnande rehabiliteringsinsatser 

och som uppbär offentlig försörjning. Enligt förbundets verksamhetsplan 

ska förbundet i första hand prioritera målgruppen unga vuxna, (18-29 år) 

med diffus eller komplex problematik.  

 

Årsredovisning med bokslut 2016 har tillsammans med revisionsberättelse 

och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 

som var för sig ska pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för 

verksamhetsrådet.  

 

---  
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Dnr KS17/97 

 § 93 Årsredovisning för Mediacenter i Jönköpings län 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen för Mediacenter avseende 2016, samt att bevilja 

direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 

ansvarsfrihet för år 2016.  

 

Ärendebeskrivning 

Mediacenter Jönköpings län har översänt årsredovisning, 

revisionsberättelse med mera för år 2016 med begäran om att fullmäktige 

godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 

2016. 

 

---  
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Dnr KS17/97 

 § 94 Samråd inför fastställande av budget för Mediacenter i 

Jönköpings län 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

budget 2018. 

 

Ärendebeskrivning 

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget 2018. 

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med synpunkter. 

 

I förslaget föreslås att medlemsavgiften ska höjas från 8,2 miljoner kronor 

till 9,25 miljoner kronor. För Habos del innebär det en ökning av 

medlemsavgiften med 37 500 kronor. 

 

---  

 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2017-05-23  128 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/116 

 § 95 Utveckling av samarbetet inom Science Park-systemet 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utveckla samarbetet inom Science Park-

systemet genom att tillsammans med Mullsjö kommun ha en gemensam 

affärscoach som är anställd av Science Park Jönköping AB och tjänstgör i 

Habo och Mullsjö kommun 50 procent vardera. Finansiering sker inom 

kommunstyrelsens budgetanslag. 

  

Ärendebeskrivning 

Science Parks uppdrag i Jönköpings län är att bidra till näringslivets 

utveckling genom att stödja start, utveckling och tillväxt av 

kunskapsintensiva verksamheter samt bidra till förnyelse av befintligt 

näringsliv. Science Park ska vara en professionell aktör som utifrån ett 

coachande förhållningssätt erbjuder stöd i affärsutvecklingsprocessen. 

 

Det övergripande syftet med Science Park-systemet är att bemanna länets 

kommuner med lokalt placerade affärscoacher för att på så sätt kunna 

erbjuda ett kvalificerat affärsstöd till idébärare och entreprenörer.  

 

Verksamhetens inriktning styrs av Science Park-systemet i Jönköpings län 

ekonomisk förening och dess ledning i vilken bland annat länets 13 

kommuner är medlemmar. Ansvarig för den operativa 

verksamhetsledningen samt samordnande organisation är Science Park 

Jönköping AB. 

 

Region Jönköpings län beslutade i sin budget för 2017 att finansieringen av 

Science Parks regionala arbete ska övergå från projektfinansiering till 

driftsfinansiering vilket innebär att anslaget ingår som en permanent del i 

regionens budget, vilket ger bra långsiktiga planeringsförutsättningar för 

verksamheten. 

 

För mindre kommuner gäller också att finansieringsgraden från regionen 

kan öka ytterligare om två kommuner samverkar kring 

affärscoachuppdraget och på så sätt möjliggör att affärscoachen kan 

tillsättas som en heltidstjänst, vilket naturligtvis ger helt andra möjligheter 

för att bedriva verksamheten. Om samverkan sker erhålls 60 procent i 

bidrag från regionen och de två kommunerna går in med 20 procent var 

eller omräknat 160 000 kronor vardera. 

 

Då det inom företagarorganisationerna finns ett nära samarbete i 

närregionen med Mullsjö och Bankeryd har det förts fram från 

företagarhåll i näringspolitiska rådet att ett närmare samarbete med 

Mullsjö, och om möjligt även Bankeryd ,skulle vara önskvärt. 
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Forts § 95 

 

Initiativ har även kommit från Mullsjö kommun där de är mycket positiva 

till ett samarbete kring affärscoachuppdraget och gärna ser en inriktning i 

utvecklingsarbetet där digitaliseringens möjligheter är i fokus. Vid 

överläggningar med Science Park ser man dessa tankar som mycket 

intressanta och välkomnar en utökad ambitionsnivå i Habo och Mullsjö 

kommuner. 

 

Beträffande finansieringen så skulle ovanstående innebära att det 

finansiella stödet från Science Park systemet till Habo kommun skulle 

uppgå till 240 000. Habo kommuns insats blir 160 000 kronor samt 

tillkommande kostnader för personalomkostnader som utrustning, 

abonnemang, resor och kompetensutveckling motsvarande 7,5 procent av 

personalkostnaden.  

 

Finansiering av kommunens insats görs genom omdisponering inom 

kommunstyrelsens budgetanslag. Flera anslag bedöms inte behöva nyttjas 

fullt ut, det gäller bland annat E-arkiv och bredbandssamordnare.  

 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utveckla 

samarbetet inom Science Park-systemet genom att tillsammans med 

Mullsjö kommun ha en gemensam affärscoach som är anställd av Science 

Park Jönköping AB och tjänstgör i Habo och Mullsjö kommun 50 procent 

vardera. Finansiering sker inom kommunstyrelsens budgetanslag. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Thomas Werthén (M) tycker att förslaget är utmärkt och yrkar bifall.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Mullsjö kommun 

Science Park Jönköping AB 
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Dnr KS16/270 

 § 96 Lokal för teknikintresserade ungdomar 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översända ärendet till 

budgetberedningen. 

 

Thomas Werthén anmäler jäv och deltar ej i beslutet.  

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna lämnade 

i november 2017 in en motion om lokal för teknikintresserade ungdomar. I 

motionen föreslogs att Habo kommun utreder möjliga lokaler för 

teknikverksamhet och dess kostnader och drift, att Habo kommun 

tillhandahåller en lokal för teknikverksamhet och att Habo kommun 

tillhandahåller medel för uppstart av verksamheten. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 januari 2017 att bifalla den första 

att-satsen i motionen och att uppdra till fritids- och kulturförvaltningen att 

utreda möjliga lokaler för teknikverksamhet och dess kostnader och drift.  

 

Fritids- och kulturförvaltningen har varit i kontakt med ett flertal 

fastighetsägare om lokaler. Förvaltningen beräknar årskostnaden för 

verksamheten till följande:  

Lokalhyra cirka 130 000 kronor  

Driftskostnader cirka 250 000 kronor  

Materialkostnader första året cirka 30 000 kronor 

 

Fritids- och kulturnämnden föreslår att ärendet översänds till 

budgetberedningen.  

 

Anders Rickman (L) tycker att förslaget är bra och yrkar bifall. Ewa 

Wettebring (S) håller med, och även Susanne Wahlström (M) tillstyrker 

arbetsutskottets förslag.  

 

---  
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Dnr KS16/311 

 § 97 Svar på motion om hälsans stig 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 

lämnat in en motion med förslag om att kommunen utreder möjligheten att 

anlägga en ”Hälsans stig” som en belyst promenadstig runt Furusjön. 

Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden för yttrande.  

 

Fritids- och kulturnämnden bedömer kostnaden för projektet som för hög i 

förhållande till hälsovinsterna och föreslå kommunfullmäktige att avslå 

motionen. Däremot kan nämnden tänka sig att medverka till uppmärkning 

av hälsoslingor i Furusjö tätort på befintliga gator och gångvägar (FKN 

2017-03-21 § 17). 

 

Fritids- och kulturnämnden skriver vidare att idag finns det ett elljusspår i 

Furusjö som utgår från Elmberget. I kommunen i övrigt finns ett elljusspår 

vid Gränsenstugan i Habo och ett i Fagerhult. I Habo tätort har fritids- och 

kulturförvaltningen märkt upp och skyltat hälsoslingor av olika längd på 

befintliga gator och vägar. Sträckan runt Furusjön är cirka 2-3 kilometer 

beroende på vilken sträckning som väljs med hänsyn till markbeskaffenhet. 

Beräknad kostnad för att iordningställa en belyst promenadstig runt 

Furusjön är cirka 1 miljon kronor varav belysning utgör cirka 800 000 

kronor.  

---  
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Dnr KS16/312 

 § 98 Svar på motion om nödsändare 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad.  

  

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike och Joakim Lindblom från Sverigedemokraterna har 

lämnat in en motion om nödsändare och föreslår att Habo kommun 

använder sig av nödsändare i de fall det är möjligt och motiverat. Motionen 

har remitterats till socialnämnden för yttrande. Nämnden skriver att en 

nödsändare bärs på handleden som ett armbandsur. Sändaren är passiv och 

aktiveras av polisen först när ett försvinnande konstaterats. Efter aktivering 

sänder den ut ljudlösa radiosignaler som polisen pejlar med hjälp av sin 

pejlingsutrustning. Nödsändarens signaler uppfattas från cirka 5 kilometers 

avstånd. Sändaren är vattentät och fungerar både inomhus och utomhus och 

sökning kan ske oavsett om det är ljust eller mörkt ute.  

 

Personer försedda med nödsändare hittas snabbare. Socialförvaltningen har 

riktlinjer gällande skydd och begränsningsåtgärder. Personer som på grund 

av sjukdom eller hjärnskada har svårt att hitta hem beviljas nödsändare om 

det finns behov. I Habo kommun har funnits personer som beviljats 

nödsändare. Socialförvaltningen anser att nödsändare är ett bra tekniskt 

hjälpmedel för personer som har orienteringssvårigheter. 

 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad (SN 2017-04-05 § 44). 

 

---  
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Dnr KS17/63 

 § 99 Svar på motion om utökning av närtrafiken 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

  

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills, Hanna Englund och Helena Persson från Centerpartiet har 

lämnat in en motion med förslag om att Habo kommun ser över reglerna 

för närtrafiken och undersöker om den kan innefatta även mindre orter. 

 

Närtrafiken gäller idag för dem som bor utanför en tätort och utanför 

detaljplanelagt område och har längre än en kilometer till närmaste 

busshållplats. Närtrafik gäller också för dem som bor närmare en hållplats 

än en kilometer om antalet vardagsturer är färre än tre i en riktning, eller 

om tid från ankomst till nästa avresa med linjen överstiger tre timmar 

mellan kl. 08.00 och 18.00. 

 

Det är Region Jönköpings län, via Jönköpings länstrafik, som ansvarar för 

finansieringen av närtrafiken och dess regelverk. Habo kommun kan 

således inte ändra regelverket. Kommunledningsförvaltningen har nyligen 

haft ett möte med länstrafiken och frågat om möjligheten för kommunen att 

justera regelverket inom Habo kommun och kunna köpa till närtrafik. 

Länstrafiken säger dock nej till olika regelverk i olika kommuner eftersom 

det av tekniska skäl inte är möjligt för beställningscentralen att hantera. 

 

Frågan om ändrade regler för närtrafiken bör därför drivas på regional nivå. 

Jönköpings länstrafik håller under våren 2017 på att utvärdera reglerna för 

närtrafiken. Habo kommun har framfört synpunkten att reglerna kan 

upplevas som orättvisa för dem som bor nära en hållplats eller i en tätort, 

om hållplatsen eller tätorten ändå inte trafikeras särskilt ofta. 

 

---  
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Dnr KS15/23 

 § 100 Val av ledamot i styrelsen för den ideella föreningen Science 

Park 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att för resterande del av mandatperioden fram 

till den 31 december 2018 utses Gunnar Pettersson (S) till ny ledamot i den 

ideella föreningen Science Park.  

 

Ärendebeskrivning 

David Svensson (S) har avsagt sig alla politiska uppdrag, varför en ny 

ledamot till den ideella föreningen Science Park måste väljas.  

 

Sedan tidigare är Thomas Werthén (M) vald till ersättare i föreningen. 

  

---  

 
Beslutet skickas till:  

Den ideella föreningen Science Park 
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Dnr KS17/125 

 § 101 Utökning av budgetberedningen och parlamentariska 

gruppen 

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka 

budgetberedningen och parlamentariska gruppen med en plats, och att 

denna plats ska gå till Sverigedemokraterna.  

 

Ärendebeskrivning 

Partiernas gruppledare har föreslagit att budgetberedningen och 

parlamentariska gruppen ska utökas med en plats, och att denna plats ska 

gå till Sverigedemokraterna. Anledningen är att Sverigedemokraterna inte 

längre har någon insyn i budgetberedningen och parlamentariska gruppen 

sedan deras företrädare i dessa grupper har lämnat partiet.  

 

Morgan Malmborg (-) yrkar att budgetberedningen och parlamentariska 

gruppen inte ska utökas.  

 

Hans Jarstig (KD) förslår att budgetberedningen och parlamentariska 

gruppen ska utökas med en plats, och att denna plats ska gå till 

Sverigedemokraterna. 

 

Thomas Werthén (M) tycker inte att någon förändring ska ske och föreslår 

också att grupperna inte utökas.  

 

Nils-Inge Carlsson (S) yrkar bifall till Hans Jarstigs förslag.  

 

Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Morgan Malmborgs och 

Thomas Werthén förslag om att ingen utökning ska ske, och dels Hans 

Jarstigs förslag om att budgetberedningen och parlamentariska gruppen ska 

utökas med en plats, och att denna plats ska gå till Sverigedemokraterna. 

 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka 

budgetberedningen och parlamentariska gruppen.  

 

---  
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§ 102 Budget och verksamhetsplan 2018-2020 för Smålands 

Turism AB 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på förslaget.  

 

Ärendebeskrivning 

Smålands Turism AB har översänt förslag till verksamhetsplan och budget 

för 2018-2020 till kommunen för behandling. 

 

--- 

Beslutet skickas till:  

Smålands Turism AB 
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§ 103 Anmälningsärenden 

  
Beslut 

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

 

1. Habo Bostäder AB: Svar på skrivelse angående övertagande av Gröne 

vägens skola.  

 

2. Synskadades riksförbund: Uttalande om rätten till kostnadsfri 

ledsagning.  

 

3. Avslag på ansökan om European Diploma 

 

 

--- 
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§ 104 Redovisning av delegationsbeslut 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 

Protokoll från arbetsutskottet  2017-04-27 

Protokoll från arbetsutskottet  2017-05-09 

Tecknande av borgen för Habo Bostäder AB Nr 23 

Beslut om vikarierande kommunchef  Nr 24 

Tecknande av borgen för Habo Energi AB  Nr 25 

Anställning av plan- och exploateringschef Nr 26 

Anställning av bygglovschef  Nr 27 

 

--- 

 

 

 

 


