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Dnr KS17/113 

 § 124 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomi 
  

När tertial 1 redovisades lämnade barn- och utbildningsnämnden en 
ekonomisk prognos för helåret som visade ett underskott på 2,2 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz har därför bjudits 
in till dagens möte för att informera om vad nämnden gör för att komma till 
rätta med detta och nå en budget i balans.  
 
Katarina Ståhlkrantz berättar att efter sammanställning inför 
delårsbokslutet ser det nu något bättre ut. Nämnden redovisar fortfarande 
ett underskott men det har minskat till 1,75 miljoner kronor, vilket 
motsvarar cirka 0,5 % av barn- och utbildningsnämndens totala budget.  
 
600 000 kronor av de utökade kostnaderna beror på kompetensutvecklings-
insatser som ett led i att kunna behålla vissa lärare.  
 
En stor kostnad har också gått åt till stödinsatser i ledningsgruppen, vilket 
bland annat har berott på sjukskrivningar i gruppen. Nu har dock detta stöd 
fasats ut.  
 
Det har också tillkommit skolskjutskostnader för särskolan. 
Tilläggsbeloppet som fristående förskolor kan söka för barn med särskilda 
behov har också ökat. Däremot ser det ut att bli ett överskott på 
gymnasiekostnaderna.  
 
Katarina informerar även om att sedan tertial 1 har antalet inskrivna barn i 
förskolan ökat, men antalet inskrivna barn på fritids har minskat.  
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
---  
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Dnr KS17/68 

 § 125 Ekonomisk uppföljning  
  

Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning per den 31 
augusti 2017. Prognosen för helåret visar ett överskott på 17,7 miljoner 
kronor. I detta ingår inte någon försäljning av tomter. Antagligen kommer 
några tomter att säljas i slutet av året och då kommer resultatet att 
förbättras ytterligare.  
 
Sedan tertial 1 har räddningstjänsten redovisat en något bättre prognos, 
underskottet hos barn- och utbildningsnämnden har  minskat med 500 000 
kronor och miljönämnden redovisar också ett ökat överskott på 450 000 
kronor. Däremot har socialnämndens underskott ökat med 800 000 kronor 
och ligger nu på 6,6 miljoner kronor.   
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
---  
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Dnr KS17/39 

 § 126 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
  

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att Habo Energi AB:s verksamhet inte har varit 
i strid med det kommunala ändamålet eller de kommunala befogenheterna.  
 
Ärendebeskrivning 
I kommunallagen 6 kap. 1a § anges att kommunstyrelsen årligen ska ta 
ställning till om den verksamhet som de kommunala bolagen har bedrivit 
under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet ska förslag 
om nödvändiga åtgärder lämnas till kommunfullmäktige. 
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
Habo Energi AB 
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Dnr KS17/219  

 § 127 Lösen av revers avseende Habo Energi AB 
  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reversen daterad den 31 
mars 2011 löses och att 15 000 000 kronor utbetalas till Habo Energi AB. 
 
Ärendebeskrivning 
I samband med ett villkorat aktieägartillskott till Habo Energi AB den 31 
mars 2011 upprättades en revers om 15 miljoner kronor.   
 
Habo Energi AB har nu inkommit med en anfordran om att reversen löses 
och att 15 miljoner kronor utbetalas till bolaget. 
 
Arbetsutskottet föreslår att reversen daterad den 31 mars 2011 löses och att 
15 000 000 kronor utbetalas till Habo Energi AB (AU 2017-08-29 § 90).  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Thomas Werthén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
---  
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 § 128 Information från bolagen 
  

Bengt Fransson, vd för Habo Energi AB och dess dotterbolag, informerar 
om att samtliga bolag följer budget väl, även om det går något bättre för 
Habo Energi och Habo Kraft än för Habo Bostäder.  
 
Han informerar också om det gemensamma kommunikationsoperatörs-
bolaget som är på väg att bildas tillsammans med Jönköpings Energi, vilket 
är nästa punkt på kommunstyrelsens dagordning.  
 
I övrigt berättar han kortfattat om vad som är på gång under hösten, bland 
annat fiberutbyggnad i Fagerhult, renovering av elnätet i Furusjö, att 
renoveringen av kvarteret Liljekonvaljen är färdig och att man ska söka 
rivningslov för Gröne vägens skola, samt att arbeta fram ett 
upphandlingsunderlag för ny byggnation på platsen. 
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
--- 
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Dnr KS16/49 

 § 129 Gemensamt kommunikationsoperatörsbolag mellan Habo 
Energi AB och Jönköping Energi AB 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

- godkänna bildandet av det gemensamma bolaget 
- godkänna föreslagen aktieägarfördelning i det nya bolaget där Habo 

Energi AB äger 10,1 % och Jönköping Energi AB äger 89,9 % 
- godkänna föreslagen bolagsordning. Bolagsordning ska bekräftas av 

bolaget vid bolagsstämma. 
- godkänna att aktiekapitalet i det nya bolaget uppgår till 8 miljoner 

kronor 
- godkänna förslag till aktieägaravtal mellan Habo Energi AB och 

Jönköping Energi AB gällande aktieägande i det nya bolaget. 
- godkänna att det nya bolaget omfattas av det gemensamma 

ägardirektivet för Jönköpings Rådhus AB-koncernen. Gemensamt 
ägardirektiv ska bekräftas av bolaget vid bolagsstämma.  
 

Ärendebeskrivning 
Utvecklingen inom e- och IT-området drivs från många håll och är en 
konsekvens av samhällsutvecklingen och den snabba tekniska utvecklingen 
inom området. Omvandlingen till en digitaliserad värld går fort och en bra 
infrastruktur som möjliggör ett kraftfullt bredband är en av grundförutsätt-
ningarna för att det digitaliserade samhället ska kunna bli verklighet. 
 
Habo kommun har under 2016 beslutat om en policy för bredbandsutbygg-
naden i kommunen samt i ägardirektiv till Habo Energi AB angett att 
verksamhetens ändamål, bland andra, är att ge slutanvändarna i fibernätet, 
möjlighet att välja leverantörer i ett öppet nät. 
 
Det öppna nätet innefattar aktörer i tre nivåer vilka är nätägaren, 
kommunikationsoperatören och tjänsteleverantörerna. Nätägaren bygger 
och förvaltar själva fibern och infrastrukturen som skåp och byggnader. 
Kommunikationsoperatören svarar för själva datatrafiken i nätet genom att 
äga och driva den aktiva utrustningen och tecknar också avtal med 
tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören erbjuder olika tjänster till 
slutanvändarna som exempelvis internet, TV, telefoni och andra tjänster. 
Det är tjänsteleverantören som fakturerar slutanvändaren. 
Situationen idag är att Habo Energi AB har alla dessa roller och 
verksamheten bedrivs således inte i ett öppet nät. 
 
Habo Energi AB och Jönköpings Energi AB har under en tid utrett 
möjligheterna att samarbeta om uppgiften att vara kommunikationsoperatör 
i parternas respektive fibernät. Det gemensamma bolaget kommer sedan att 
ha ett antal leverantörer av bredbandstjänster i de båda näten. Tanken är  
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Forts § 129 
 
också att det nya bolaget på sikt ska kunna ta in fler delägare. En affärsplan 
har tagits fram som beskriver det gemensamma bolagets verksamhet och 
bedömda utveckling. I planen har också beaktats vad som händer om 
ytterligare delägare tillkommer. 
 
Den stora fördelen är att parterna kommer i åtnjutande av de 
stordriftsfördelar som uppstår i verksamheten. Inte minst gäller det 
samordningen av administrativa funktioner, risk- och sårbarhetsfrågor, 
omvärldsbevakning m.m. Det gemensamma bolaget kommer också att vara 
en betydligt starkare aktör vid exempelvis förhandlingar med 
tjänsteleverantörer än vad Habo Energi AB är i dagsläget.  
 
Ett aktieägaravtal och förslag på bolagsordning har tagits fram som 
parterna är överens om och beslut om att godkänna avtalet om bildande av 
bolaget i enlighet med aktieägaravtalet har fattats av de båda styrelserna i 
bolagen.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Lars Davidsson (KD) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till förslaget 
om att godkänna bildandet av ett gemensamt bolag.  
 
--- 
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Dnr KS17/121 

 § 130 Kommande behov av fler tillagningskök 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inför 2018 utreda möjligheten att bygga om 
Hagabodaskolans kök till tillagningskök och att vid planering av nya 
förskolor och skolor överväga möjligheten att bygga tillagningskök. 
 
Ärendebeskrivning 
Habo kost verksamhet har de senare åren påverkats kraftigt som 
konsekvens av fler förskoleavdelningar, ökat elevantal och förändringar 
inom äldreomsorgen. 
 
När Alléskolan byggdes med ett nytt tillagningskök avlastades centralköket 
med ca 700 portioner fördelat på sju förskolor och skolor. I samband med 
utbyggnaden av skolan återgick fyra leveransställen till Habo kost och 
tillverkningsvolymen i centralköket är nu tillbaka på den tidigare nivån 
plus att ytterligare leverensställen har tillkommit under de senaste åren. 
Centralköket dimensionerades vid byggnationen1979 för en helt annan 
verksamhet än vad som bedrivs idag.   
 
Tekniska förvaltningen har dessutom fått i uppdrag att planera för ett antal 
nya förskoleavdelningar och skolor för tidsperioden 2018-2022. Dessutom 
kommer antalet elever på Hagenskolan och Hagabodaskolan att öka och 
det tillkommer en avdelning inom särskilt boende. Antalet matleveranser 
till hemtjänsten ökar succesivt och nya verksamheter har öppnat i 
kommunen som Habo kost levererar varor till (Familjecentralen, 
Kaffehörnan, Kråkan mm). 
 
Centralköket har nu nått sin maximala gräns för hur många leveransställen 
som kan hanteras. Under 2018 planeras visserligen köket att genomgå en 
totalrenovering och få en utbyggd frys- och kylkapacitet, men detta är 
nödvändigt för att klara av de nuvarande volymerna. Då ombyggnaden 
kommer att ske i befintliga kökslokaler förbättras inte förutsättningarna för 
att försörja fler skolor och förskolor med matleveranser eftersom 
utrymmen för matvagnar, omlastning och övriga logistikutrymmen inte 
utökas.  
 
Det finns en mycket stor förbättringspotential framför allt på 
Hagabodaskolan där måluppfyllelsen angående nöjda kunder är långt ifrån 
tillfredsställande. Det är planerat för ca 700 matgäster i skolans matsal men 
det är svårt att förutse hur många som verkligen väljer att äta vid varje 
tillfälle och dag. Denna osäkerhet kan leda till att antingen någon maträtt 
tar slut eller att det blir mycket överbliven mat. Då maten levereras från 
centralköket är möjligheten att ta tillvara överbliven mat mycket begränsad 
då den totala varmhållningstiden blir för lång.  
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Forts § 130 
 
Hagabodaskolans kök har en gång tiden varit ett tillagningskök och 
bedöms storleksmässigt kunna fungera som tillagningskök efter en 
ombyggnad. Ett tillagningskök på Hagabodaskolan skulle inte bara öka 
kvalitén på maten och måltiden utan även ge utrymme i centralköket att 
producera och skicka mat till nya enheter där inte mottagningskök är 
möjliga. Även leveranser från Hagabodaköket till andra mindre enheter 
skulle vara möjliga och förutsättningarna för att ta tillvara överbliven mat 
skulle förbättras med ett tillagningskök.  
 
Med anledning av ovanstående bör ett helhetsgrepp tas över 
kostverksamheten för att kunna bibehålla en bra verksamhet i framtiden.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår  därför att det inför 2018, i samband med 
att centralköket ska renoveras, utreds vilken möjlighet det finns att bygga 
om Hagabodaskolans mottagningskök till tillagningskök och att man då 
även tittar över matsalen och antal sittplatser. Prognoser pekar på att antalet 
elever kommer att öka uppemot 1000 vilket är ett bra underlag för ett 
tillagningskök som även skulle kunna leverera till några förskolor. 
 
Tekniska förvaltningen föreslår också att när nya förskolor och skolor 
planeras ska byggnation av tillagningskök alltid övervägas.  
 
--- 
 
Beslutet skickas till:  
Tekniska förvaltningen 
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Dnr KS11/175 

 § 131 Beslut om att avvakta med utbyggnad av allmänna 
anläggningar inom Lilla Bränninge 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta fortsatt utbyggnad av allmänna 
anläggningar inom Bränninge 3:120 tills mark införskaffats. Anledningen 
är för att kunna möta behovet av förskole- och skolplatser i takt med att 
exploateringsområdena byggs ut.  
 

Ärendebeskrivning 
Enligt exploateringsavtal Habo Bränninge 1:2, 3:20, daterat 2012-03-16, 
mellan parterna Habo kommun och exploatören föreslås att utbyggnaden 
av de allmänna anläggningarna utförs i fyra etapper. I dagsläget så har 
etappindelningen justerats och del av etapp 1 och del av etapp 3 har byggts 
ut (etapp 1 och 2 är på kommunal mark, etapp 3 och 4 är exploatörens 
mark enligt etappindelning i exploateringsavtalet). Utbyggnad av etapperna 
ska påbörjas efter överenskommelse mellan parterna. Exploatören har nu 
kontaktat tekniska förvaltningen med önskemål om att påbörja projektering 
av gator, vatten och avlopp och därefter fortsatt byggnationen av området. 
 

En fortsatt utbyggnad av delar av området enligt förslaget resulterar i 
byggnation av ca 70-90 bostäder med en möjlig inflyttning av ca 200 
personer i slutet på 2018 eller under 2019. Behovet av fler förskole- och 
skolplatser blir mycket stort under de närmaste åren enligt barn- och 
utbildningsnämndens prognoser. I dagsläget finns det inga kommunala 
markreserver för byggnation av förskolor och skolor. Även efter att mark 
införskaffats är det en tidskrävande process, minst ca tre år för 
detaljplanering, projektering, upphandling och genomförande innan 
lokalerna kan tas i bruk. 
 

När detaljplanen för de ovan nämnda utbyggnadsområden upprättades 
avsattes mark för framtida byggnation av skola/förskola inom planområdet. 
Marken såldes till en privat utförare som har uppfört en förskola med plats 
för ca 120 barn. Exploateringsområdet Bränninge ängar som började 
byggas ut 2009 är nu i princip fullt utbyggd med 144 bostäder. Även i 
anslutning till det exploateringsområdet planerades en förskola som nu har 
ca 100 barn. Trots de befintliga förskolorna så kommer den befintliga 
utbyggnaden tillsammans med den planerade utbyggnaden att resultera i en 
obalans mellan behovet och tillgången på barnomsorgslokaler och 
skollokaler. 
 

Det finns således inga bra förutsättningar för att kunna möta behovet av 
barnomsorgs- och skollokaler i takt med den nuvarande utbyggnadstakten 
så länge lämplig kommunal mark saknas. 
 

---  
Beslutet skickas till:  
Tekniska förvaltningen, Bengt Johansson 
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Dnr KS14/219 

 § 132 Svar på skrivelse från föreningen Munkaskogsgården 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen svarar föreningen Munkaskogsgården att kommunens 
ställningstagande i frågan är oförändrad och att beslutet om uppsägning 
kvarstår. Dock hävs uppsägningen om föreningen tecknar 
nyttjanderättsavtal med kommunen. En förändring görs i avtalets § 4 som 
innebär att föreningen när som helst kan säga upp avtalet och flytta från 
gården.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-05-23 att ge tekniska förvaltningen i 
uppdrag att säga upp nyttjanderätten med föreningen Munkaskogsgården 
med avflyttning senast 2017-12-31. 
 
Föreningen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen (inkommen 
2017-06-19) där de framför starka invändningar mot uppsägningen och 
bestrider dess giltighet.  
 
Föreningen begär i skrivelsen att kommunen drar tillbaka uppsägningen så 
att parterna kan fortsätta förhandlingarna om ett avtalsförhållande som tar 
hänsyn till föreningens investeringar på fastigheten. Föreningen avslutar 
skrivelsen med att förklara att om en överenskommelse inte nås så måste 
föreningen påbörja planeringen av en rättslig prövning. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 29 augusti att föreslå kommunstyrelsen att 
svara föreningen Munkaskogsgården att kommunens ställningstagande i 
frågan är oförändrad och att beslutet om uppsägning kvarstår, men att 
uppsägningen hävs om föreningen tecknar nyttjanderättsavtal med 
kommunen, och att en förändring görs i avtalets § 4 som innebär att 
föreningen när som helst kan säga upp avtalet och flytta från gården.  
 
Vid dagens sammanträde delas en ny skrivelse från föreningen ut, 
inkommen den 12 september 2017.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Thomas Werthén (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Föreningen Munkaskogsgården 
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Dnr KS17/154 

 § 133 Vänortsfråga 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tacka nej till inbjudan om ett samarbete med 
Borodyanka i Ukraina.  
 
Ärendebeskrivning 
Staden Borodyanka i Ukraina har inkommit med en förfrågan om att 
samarbeta med Habo kommun inom olika områden. 
 
I kommunens internationella handlingsplan, antagen av 
kommunfullmäktige den 29 september 2017, anges att möjligheterna att 
knyta kontakter med en kommun i Tyskland ska undersökas för ett 
eventuellt närmare samarbete och erfarenhetsutbyte, helst i 
Frankfurtregionen, då det är lätt att ta sig dit från Jönköping Airport och 
kommunens näringsliv kan ha nytta av kunna knyta kontakter och 
affärspartners där. 
 
Att ha en vänort är ett långsiktigt åtagande som innebär förpliktelser. Ett 
samarbete med Ukraina skulle ställa stora krav på kommunens organisation 
utifrån möjligheterna att avsätta resurser i form av bland annat tid.  
 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att tacka nej till inbjudan om ett 
vänortssamarbete med Borodyanka (AU 2017-08-29 § 93). 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Thomas Werthén (M) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
 
---   
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Dnr KS17/208 

 § 134 Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län, stiftelsebildning 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande till ombud på extra 
stämma för Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län och godkänner att 
ombudet vid stämman ställer sig bakom förslaget att en stiftelse bildas med 
Kreditgarantiföreningen och Science Park som stiftare. Insatt 
medlemskapital i Kreditgarantiföreningen 151 000 kronor kostnadsförs i 
bokslutet 2017.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemmar i 
Kreditgarantiföreningen godkänner bildandet av stiftelsen. 
 
Ärendebeskrivning 
Habo kommun är medlem i Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län 
(KGF) som startades 2006. KGF har sedan några år tillbaka ett samarbete 
med Science Park och verksamheten går idag ut på att låna ut pengar till 
Science Park Speed Capital som gör små investeringar i tillväxtbolag. 
Inom ramen för satsningen på Speed Capital har fem investeringar gjorts 
sedan starten hösten 2015 och fler investeringar är på gång. Styrelsen i 
KGF har tecknat ett avtal med Speed Capital där fem miljoner kronor, av 
den totala kapitalbasen om cirka sex miljoner kronor är utlånat till dessa 
investeringar. För att skapa en långsiktighet i kapitalförsörjningen av Speed 
Capital krävs det på sikt en påfyllnad av kapitalbasen och KGF gör 
bedömningen att detta på bästa sätt säkerställs genom externt kapital från 
nya aktörer vilket i sin tur kräver en annan struktur. 
 
KGF har därför låtit Glimstedts Advokatbyrå utreda lämpliga 
verksamhetsformer med hänsyn till långsiktighet och möjlighet till tillskott 
av nytt kapital. Förlaget är att en stiftelse bildas där KGF och Science Park 
blir stiftare tillsammans och att KGF:s kapital tillsammans med att Science 
Park går in med 50 tusen kronor utgör stiftelsekapitalet. Sparbanks-
stiftelsen Alfa lär också ha visat intresse att gå in med kapital i samband 
med en stiftelsestart. 
 
Stiftelsens ändamål ska vara att främja näringsliv, forskning eller 
kompetensutveckling med inriktning mot entreprenörskap, innovation eller 
förnyelse i huvudsak inom det geografiska område som vid 
stiftelsetidpunkten utgör Jönköpings län. En stiftelse äger sig själv, men 
Science Park ska ansvara för förvaltningen. Science Park bedöms vara en 
naturlig aktör att förvalta detta vidare eftersom regionen och samtliga 
länets kommuner är medlemmar och huvudintressenter. En av 
styrelsemedlemmarna i stiftelsen ska alltid ha regional förankring, för att 
tillse att alla medlemmars intresse bevaras, och vara en person verksam 
inom vad som vid stiftelsetidpunkten utgör Region Jönköpings län eller  
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högskolan i Jönköping. 
 
Stiftelsens verksamhet ska vara transparent och det ska vara tydligt vart  
bidrag och investeringar går samt vilka privatpersoner och företag som får 
ta del av dessa. 
 
I och med stiftelsens uppstart kan KGF likvideras som ekonomisk 
förening. Detta innebär att medlemmarna efterskänker sin förlagsinsats, 
vilken för Habo kommun uppgår till 151 000 kronor. 
 
För Habo kommun innebär således en stiftelsebildning att den förlagsinsats 
i föreningen som lämnades vid bildandet av KGF efterskänks till den 
nybildade stiftelsens verksamhet. Habo kommun kommer inte att vara en 
av stiftarna och åtar sig därmed heller inget ansvar för stiftelsens framtida 
verksamhet. 
 
Kommunchef Jan Sundman föreslår i skrivelse daterad 2017-07-11 att 
kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande till ombud på extra 
stämma för Kreditgarantiföreningen i Jönköpings län och godkänner att 
ombudet vid stämman ställer sig bakom förslaget att en stiftelse bildas med 
Kreditgarantiföreningen och Science Park som stiftare. Insatt 
medlemskapital i Kreditgarantiföreningen 151 000 kronor kostnadsförs i 
bokslutet 2017.    
 
Kommunstyrelsens behandling 
Thomas Werthén (M) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till 
kommunchefens förslag. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Kreditgarantiföreningen Jönköpings län  
c/o Science Park Jönköping AB, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping 
Ekonomienheten 
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 § 135 Mottagande av nyanlända 2018 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att översända skrivelsen angående mottagande 
av nyanlända 2018 till länsstyrelsen. 
 
Reservationer 
Morgan Malmborg (-) reserverar sig mot beslutet.  
 
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har efterfrågat Habo kommuns synpunkter på 2018 års 
fördelning av länstalet angående mottagande av nyanlända. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Gunnar Pettersson och kommunchef Jan 
Sundman har i förslag till skrivelse redogjort för den ansträngda 
bostadssituationen i Habo kommun och skriver att de inte ser någon 
möjlighet för kommunen att ta emot en större andel nyanlända än 
kommunens andel av länets befolkning, vilket skulle innebära en möjlig 
mottagning av max 15 personer 2018. 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Morgan Malmborg (-) yrkar att kommunen ska meddela länsstyrelsen att 
Habo inte vill ta emot några nyanlända. 
 
Hans Jarstig (KD) och Thomas Werthén (M) yrkar bifall till ordförandens 
och kommunchefens förslag till skrivelse om att ta emot max 15 nyanlända 
och föreslår att den skickas till länsstyrelsen.    
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Morgan Malmborgs 
förslag om att meddela länsstyrelsen att kommunen inte kan ta emot några 
nyanlända, och dels Hans Jarstig och Thomas Werthéns förslag om att 
översända ordförandens och kommunchefens förslag till skrivelse till 
länsstyrelsen.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Hans Jarstigs och Thomas Werthéns 
förslag. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Länsstyrelsen 
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 § 136 Svar på motion om regelbundna läkemedelsgenomgångar   
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Margareta Fick (MP) och Kerstin Klasson (MP) har lämnat in en motion 
med förslag om att socialnämnden får i uppdrag att återuppta arbetet med 
regelbundna läkemedelsgenomgångar inom äldreomsorgen så fort som 
möjligt och att socialnämnden får i uppdrag att rapportera till 
kommunfullmäktige i vilken omfattning läkemedelsgenomgångarna har 
genomförts.  
 
Motionen har remitterats till socialnämnden som svarar att alla som är över 
75 år och som har mer än fem läkemedel har rätt till en årlig 
läkemedelsgenomgång. I de fall en patient på Kärrsgården eller inom 
hemsjukvården inte får en årlig läkemedelsgenomgång ska en avvikelse 
rapporteras. Någon avvikelse har inte inträffat under perioden 2015-2017 
(SN 2017-06-14 § 68).  
 
Arbetsutskottet beslutade 2017-08-29 att föreslå att motionen ska avslås.  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Hanna Englund (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.  
 
Hans Jarstig (KD) ställer sig bakom detta.  
 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag 
och dels Hanna Englunds förslag. Ordföranden ställer proposition på de 
båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Hanna 
Englunds förslag. 
 
---  
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 § 137 Svar på medborgarförslag om att pynta Habo centrum i 
sommar 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta medborgarförslaget till 
budgetberedningen. Förslaget anses därmed vara besvarat.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att pynta centrum i 
Habo med svenska flaggor i varje flaggstolpe under sommaren, närmare 
bestämt från nationaldagen till höstterminens start. Förslagsställaren har 
fått idén genom att resa genom Ätradalen och det upplevdes som ett 
trevligt och somrigt inslag som gav ett positivt intryck av orterna som 
passerades.  
 
Förslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Kommunchef Jan Sundman skriver att centrum i Habo är litet men också 
idylliskt och attraktivt. Det har stor betydelse för orten som handels- och 
mötesplats och hur centrum är gestaltat är betydelsefullt för livskvalité och 
hur orten Habo uppfattas av boende och besökare.  
 
Utvecklingen av en centrumkärna, liten eller stor är ett långsiktigt arbete 
med olika små steg som för utvecklingen framåt. Den fysiska miljön får 
gärna inspirera till möten mellan människor och upplevas som en plats som 
man gärna tillbringar sin tid på. Förslaget om att pynta centrum med 
flaggor i form av vepor på lyktstolparna kan vara ett litet steg som för 
utvecklingen av centrum framåt. Insatsen kan med fördel prövas i 2018 års 
budgetarbete. I centrum finns 30 likadana lyktstolpar. Fritids- och 
kulturchefen har undersökt vad det skulle kosta med flaggor/vepor i dessa 
och kostanden är ca 1 800 kr/styck komplett med vepor och stag. Om idén 
bifalls i budgetberedningen så bör i så fall 50 000 kronor tillskjutas till 
budgeten för näringspolitisk verksamhet, inom vilken också budgeten för 
turistfrågor ligger. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
Budgetberedningen 
Fritids- och kulturchefen 
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 § 138 Svar på medborgarförslag om kommunal småbåtshamn 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara besvarat med 
hänvisning till kommunchefens beskrivning.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att föreslå/väcka 
frågan om en kommunal småbåtshamn i anslutning till centralorten Habo. 
Kommunfullmäktige har remitterat förslaget till kommunstyrelsen för 
handläggning och beslut. 
 
I förslaget nämns att det i en ursprunglig plan för bostadsområdet Sjogarp 
fanns med en småbåtshamn och att det bör tas fasta på detta och utredas 
huruvida det finns någon möjlighet att anlägga en hamn inom förslagsvis 
Sjogarpsområdet. Förslagsställaren skriver att intresset är stort både bland 
boende i Sjogarp men också från övriga Habo och menar att utifrån det 
torde en medfinansiering vara möjlig från invånarna. 
 
Kommunchef Jan Sundman skriver 2017-08-23 att Habo kommun och dess 
tätort onekligen har ett vackert läge med fantastiska omgivningar och det är 
något som bör tas vara på och utvecklas på bästa sätt. Förslaget är ett 
exempel på hur kommunens invånare och besökare skulle kunna få 
närmare tillgång till Vättern. För även om det redan idag i högsta grad går 
att njuta av vyerna, bada från fina stränder, fiska, och promenera på stigar 
och promenadvägar samt ha sin båt i någon av de tre småbåtshamnarna så 
kanske ändå inte tillgängligheten och nyttjandet av sjön och strandremsan 
är så stor som den verkliga potentialen är? 
 
Det är således relativt enkelt att föreställa sig hur attraktivt det skulle kunna 
vara med en småbåtshamn nedanför Sjogarp eller vid Munkaskogsområdet. 
Det finns dock, som förslagsställaren också skriver, stora utmaningar, 
svårigheter och rent av hinder. 
 
Naturligtvis är finansieringen en stor utmaning både när det gäller själva 
anläggningen men också för byggandet av vägar och anslutningar till 
hamnen. Med tanke på kommunens omfattande investeringsbehov 
framöver av bland annat nya skolor, förskolor, äldreboenden och 
infrastruktur till nya bostadsområden är det svårt att se hur kommunen 
skulle kunna hitta det finansiella utrymmet för en sådan investering. Det 
skulle i så fall krävas omfattande privat kapital för att kunna skapa 
förutsättningar för en sådan satsning. 
 
En investering i en hamn nedanför Sjogarp eller Munkaskog kräver också 
dispens från strandskyddet. Med hänvisning till de erfarenheter som Habo  
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kommun har, med flera överklaganden till högsta förvaltningsrätten att få 
en dispens från strandskyddet från gällande 300 meter till 170 meter vid 
Sjogarp så är det mycket svårt att i dagsläget se hur en dispens skulle 
kunna erhållas för en anläggning i direkt anslutning till strandlinjen. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
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Dnr KS15/13 

§ 139 Val av ersättare till personalutskottet 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för resterande del av mandatperioden fram 
till och med den 31 december 2018 utse Fredrik Wärnbring (M) till 
ersättare i personalutskottet.  

 
Ärendebeskrivning 
Niklas Fungbrandt (M) har avsagt sig sin plats som ledamot i 
kommunstyrelsen. Detta innebär att han inte kan fortsätta vara ersättare i 
personalutskottet. En ny ersättare behöver därför utses.  
 
Thomas Werthén (M) föreslår att Fredrik Wärnbring utses till ny ersättare.  
 
--- 
Beslutet skickas till:  

Fredrik Wärnbring 
Niklas Fungbrandt 
Löneansvarig 
Personalchef 
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§ 140 Anmälningsärenden 
  

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
 

1. Förvaltningsrätten till kommunen: Överklagande av beslut att 
utöka budgetberedningen och parlamentariska gruppen. 

 
2. Kommunen till förvaltningsrätten: Yttrande över överklagande av 

beslut att utöka budgetberedningen och parlamentariska gruppen. 
 

3. Förvaltningsrätten: Avslag på inhibitionsyrkande. 
 

--- 
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§ 141 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 
Protokoll från arbetsutskottet  2017-08-29 
Beslut om yttrande till förvaltningsrätten  Nr 40 
 
--- 
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