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 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2018-08-15 
  
Datum då anslaget sätts upp 2018-08- Datum då anslaget tas ned 2018-09- 
  
Protokollet förvaras på Kommunledningskontoret 
  
  
Underskrift  

 

Plats och tid Högra kammaren, kommunhuset i Habo 
 Onsdagen den 15 augusti 2018 kl. 17.00–18.30 
  
Beslutande Gunnar Pettersson (S), ordförande 

Ulf Bertills (C) ersätter Nils-Inge Carlsson  

Ewa Wettebring (S)   

Kent Bjärkhed (S) ersätter Magnus Carlestav 

Hans Jarstig (KD) ej § 100 p.g.a. jäv 

Lars Davidsson (KD)  

Hanna Englund (C)  

Thomas Werthén (M) 

Fredrik Wärnbring (M)  

Susanne Wahlström (M)  

Morgan Malmborg (-)  

Anders Rickman (L) § 100 ersätter Hans Jarstig 

 

 
  
Ej tjänstgörande ersättare och 

övriga närvarande 
Jan Sundman, kommunchef 

Frida Wahlund, sekreterare 

Ellen Lindberg, miljöstrateg § 93 

Johan Bokinge, ekonomichef § 94-96 

Katarina Ståhlkrantz, barn- och utbildningschef § 94-96 

Olle Moln Teike (SD) 

Anders Rickman (L) 

Margareta Fick (MP), insynsplats 

 
  
Utses att justera Morgan Malmborg  Paragrafer: 93-105 
  
Ordförande      

  
Justerande  
  
Sekreterare  
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/129 

 § 93 Framtagande av nytt styrdokument för det strategiska 

miljöarbetet i Habo och Mullsjö kommuner - 

projektdirektiv 

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna projektdirektivet för 

framtagande av nytt styrande dokument för det strategiska miljöarbetet i 

Habo och Mullsjö kommuner.  

 

Ärendebeskrivning 

Mellan 2009 och 2011 hade Habo och Mullsjö kommuner ett gemensamt 

miljöprogram och dessutom en energi- och klimatstrategi för respektive 

kommun. År 2013 reviderades de befintliga dokumenten, vilket resulterade 

i ett gemensamt miljöprogram, som även innehöll mål och åtgärder för 

energi och klimat. Revideringen pågick under ett år och det nya 

miljöprogrammet antogs år 2014. Programmet gällde för åren 2014-2017. 

Under 2017 reviderades programmet för att sedan förlängas till och med 

2019. Revideringen bestod främst av aktualiseringar och vissa ändringar i 

åtgärderna, med målet att effektivisera och driva miljöarbetet framåt. 

Efter att nuvarande miljöprogram har funnits i olika versioner sedan 2009 

så finns önskemål om att ta fram ett nytt styrande dokument för det 

strategiska miljöarbetet. Detta då mycket har hunnit hända under snart 10 

år, både för kommunerna och för miljöarbetet. 

 

För att det strategiska miljöarbetet ska utvecklas, effektiviseras och drivas 

framåt behöver ett nytt styrande dokument tas fram. Ett projektdirektiv 

behövs som underlag för arbetet som bland annat anger mål, ambitioner, 

avgränsningar och tidsram för projektet. 

 

---   
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Dnr KS18/78 

 § 94 Ekonomisk uppföljning 

  

Ekonomichef Johan Bokinge ger en ekonomisk uppföljning. Prognosen för 

helåret pekar på ett plusresultat om 12,9 miljoner kronor, vilket är 11,5 

miljoner kronor bättre än budget. Sedan senaste prognosen i tertial 1 har 

man bland annat kunnat konstatera att bredbandsbidragen inte kommer gå 

åt i den utsträckning man har budgeterat för. Jämfört med tertial 1 ser 

kommunledningsförvaltningen ser ut att göra ett plus på ytterligare 

600 000 kronor och socialförvaltningen på 250 000 kronor. 

Skatteprognosen visar också att intäkterna kommer att öka med 4 miljoner 

kronor.  

 

Ordföranden tackar för informationen.  

---  
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Dnr KS18/78 

 § 95 Redovisning av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

handlingsplan 

  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

I tertialrapporten för det första tertialet 2018 redovisade barn- och 

utbildningsnämnden ett prognosticerat underskott på 5,4 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2018 att uppdra till barn- och 

utbildningsnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 15 augusti 

inkomma med handlingsplan och konsekvensbeskrivning för hur 

verksamheten ska kunna drivas i nivå med beslutad budget. 

 

Vid dagens sammanträde redogör Katarina Ståhlkrantz för den 

handlingsplan som antagits av barn- och utbildningsförvaltningen, samt för 

riskbedömningar och konsekvensbeskrivningar som har tagits fram.  

 
---   
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/78 

 § 96 Begäran om tilläggsanslag från barn- och 

utbildningsnämnden 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

 bevilja barn- och utbildningsnämnden en budgetförstärkning på 

2,25 miljoner kronor för att täcka det prognostiserade underskottet i 

förskolan,  

 budgetförstärkningen endast är avsedd för att bibehålla 

personaltätheten inom förskoleverksamheten och får inte användas i 

annan verksamhet,  
 finansiering sker genom att minska budgeten för 

finansförvaltningen med 2,25 miljoner kronor, samt att 

 uppmana barn- och utbildningsnämnden att fortsatt vidta 

nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans och att en 

återrapportering ska ske vid varje resterande 

kommunstyrelsesammanträde under 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden redovisade i tertialuppföljningen för första 

kvartalet ett prognosticerat underskott om 5,4 miljoner kronor, vilket 

främst beror på fler förskolebarn än beräknat. Nämnden beslutade den 22 

maj 2018 att begära ett tilläggsanslag på 5,4 miljoner kronor.  

 

Arbetsutskottet beslutade den 12 juni att föreslå att barn- och 

utbildningsnämnden inte beviljas tilläggsanslag.  

 

Vid dagens sammanträde delges kommunstyrelsen fackliga synpunkter 

som inkommit vid samverkansgrupp respektive MBL-förhandling den 9 

augusti då både fackförbundet Kommunal och Lärarförbundet meddelat att 

de invänder mot arbetsutskottets förslag.   

 

Kommunstyrelsens behandling 

Gunnar Pettersson (S) yrkar att  

 bevilja barn- och utbildningsnämnden en budgetförstärkning på 

2,25 miljoner kronor för att täcka det prognostiserade underskottet i 

förskolan,  

 budgetförstärkningen endast är avsedd för att bibehålla 

personaltätheten inom förskoleverksamheten och får inte användas i 

annan verksamhet,  
 finansiering sker genom att minska budgeten för 

finansförvaltningen med 2,25 miljoner kronor, samt att 

 uppmana barn- och utbildningsnämnden att fortsatt vidta 

nödvändiga åtgärder för att nå en budget i balans och att en  
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Forts § 96 

 

återrapportering ska ske vid varje resterande 

kommunstyrelsesammanträde under 2018.  

 

Hans Jarstig (KD) och Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till Gunnar 

Petterssons förslag.  

 

Ordföranden Gunnar Pettersson finner att det finns två förslag, dels hans 

eget förslag och dels arbetsutskottets förslag. Han ställer proposition på de 

båda förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt hans eget 

förslag.  

 

 

--- 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/77 

 § 97 Svar på medborgarförslag om upprustning av gångväg 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen anser att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning 

till nedanstående.   

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om en utökning av 

gångvägen från Onkel Adams väg till Malmgatan och att upprusta den 

befintliga gångvägen. Medborgaren motiverar förslagen med att behovet 

ökats i och med att 39 lägenheter byggts i området och att det var ca 30 år 

sedan den befintliga sträckningen asfalterades. 

 

Tekniska förvaltningen har en underhållsplan för beläggningsarbeten för 

gator och gång- och cykelvägar och den befintliga sträckningen Onkel 

Adams väg – Runes Bil är planerad att åtgärdas under 2018. 

 

Vad avser en förlängning av gång- och cykelvägen så kommer sträckan 

under året att förses med ett förstärkningslager och grusas upp för bättre 

tillgänglighet. Eventuell asfaltering kommer dock inte att utföras under 

2018 eftersom åtgärden inte ryms inom budgetramen för 

beläggningsarbeten. 

 

--- 

 
Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 
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Dnr KS18/ 219 

 § 98 Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll under 

upphandlingsperiod   

  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande taxor 

för rengöring/sotning och brandskyddskontroll gäller tills dess nytt avtal 

tecknats och nya taxor antagits.  

 

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.  

 

Rengöring/sotning och brandskyddskontroll ska utföras enligt frister som 

fastställs av kommunen. Kommunen har också att besluta om taxor för 

rengöring/sotning och brandskyddskontroll. Under 2017 genomfördes 

upphandling av tjänster för rengöring/sotning och brandskyddskontroll. 

Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö, Vetlanda, Nässjö, Aneby, Sävsjö och 

Jönköpings kommuner har gemensamt genomfört upphandling samordnad 

av upphandlingsenheten i Jönköpings kommun. 

 

Upphandlingen överprövades och kommunerna genomförde ny 

upphandling. Denna upphandling är i nuläget överprövad vilket innebär att 

beslut om nytt avtal med entreprenör och därmed nya taxor inte har kunnat 

fattas. 

 
Befintliga taxor för 2018 är antagna av kommunfullmäktige att gälla till 

och med 2018-06-30. Kommunen behöver fatta nytt beslut om att taxorna 

gäller tills dess att nytt avtal tecknats och nya taxor antagits. 

 

---  
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Dnr KS18/131 

 § 99 Samråd inför fastställande av budget för Mediacenter i 

Jönköpings län    

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

budget 2019 för Mediacenter i Jönköpings län. 

 

Ärendebeskrivning 

Mediacenter Jönköpings län har översänt förslag till budget 2019. 

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med synpunkter. 

 

I förslaget föreslås att medlemsavgiften ska höjas årligen med 250 000 

kronor under 3-årsperioden 2019-2021. För Habos del innebär det en 

ökning av medlemsavgiften med 11 000 kronor per år under perioden. 

 

---  
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Dnr KS18/102 

 § 100 Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Södra 

Vätterbygden  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden gällande 

verksamhetsåret 2017. 

 

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 bildades 2007 och består av en styrelse och en 

beredningsgrupp som utses av medlemmarna samt ett kansli. 

 

Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv 

ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och 

som uppbär offentlig försörjning. Enligt förbundets verksamhetsplan 2017 

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

med diffus eller komplex problematik och nyanlända med behov av 

samordnad rehabilitering. 

 

Årsredovisning med bokslut 2017 har tillsammans med revisionsberättelse 

och tillhörande revisionsbiträdesrapport översänts till respektive huvudman 

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

verksamhetsåret. 

 
--- 
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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS17/294 

 § 101 Svar på motion om utökande av pedagogiska måltider 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion i vilket han skriver att 

skollunchen ska vara en stund för barnen att avnjuta sin lunch i lugn och 

ro, och att barnen verkligen äter skollunch är en förutsättning för att få en 

bra skoldag. För att uppnå det så krävs en vuxens närvaro. För att ge Habos 

elever en större möjlighet till matro och att för att pedagogerna ska få en 

extra förmån föreslår motionären att barn- och utbildningsförvaltningen får 

i uppdrag att utreda kostnaderna för att utöka pedagogiska måltider så att 

all pedagogisk personal får möjlighet att äta varje skoldag.  

 

Motionen är remitterats till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har utrett kostnaderna. Idag är kostnaden för 

pedagogisk lunch 540 000 kronor/år. Om alla lärare skulle ges möjlighet 

till pedagogisk lunch varje dag skulle detta innebära en kostnad på 970 000 

kronor/år. Om fritidspedagogerna ska ge samma möjlighet blir kostnaden 

1 230 760 kronor/år.  

 

Barn- och utbildningsnämnden anser att motionen därmed är besvarad (BU 

2018-05-22 § 44).  

 
--- 
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Dnr KS18/39 

 § 102 Svar på skrivelse om kameraövervakning 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga information till handlingarna, samt att 

på ett kommande kommunfullmäktigesammanträde informera om det 

brottsförebyggande arbetet.   

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström, Fredrik Wärnbring och Thomas Werthén från 

Moderaterna har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen. De skriver 

att eftersom vandalisering och buskörning ökat markant i Habo centrum så 

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

öka tryggheten. För att öka tryggheten yrkar de 

 att kommunledningen ser över vilka alternativ till förebyggande 

arbete som gjorts och att dessa dokumenteras och rapporteras till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 att kommunen ser över det skadeförebyggande arbetet kring de 

kommunala fastigheterna 

 att kommunen ansöker hos länsstyrelsen om att få införa begränsad 

kameraövervakning på lämpliga platser i Habo kommun 

 att tillsammans med polisen ta fram förslag på lämpliga platser för 

kameraövervakning. 

 

Skrivelsen har skickats till brottsförebyggande rådet för utredning av 

förslagen. Ställföreträdande räddningschef Thomas Andersson har i 

skrivelse redogjort för åtgärder som vidtagits för att minimera 

skadeverkningar på fastigheter och för att utemiljöer ska kännas trygga i 

Habo kommun. 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Thomas Werthén säger att skrivelsen har fått en bra behandling och en bra 

redogörelse för vad som görs i frågan. Han föreslår att också 

kommunfullmäktige får information om vad som händer på detta område, 

till exempel genom att bjuda in polisen eller ställföreträdande 

räddningschef.  

 

Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till Thomas Werthéns förslag.  

 

---  
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Dnr KS18/163 

 § 103 Sammanträdesplan 2019  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

sammanträdesplanen avseende 2019. 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till sammanträdesplan för kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har utarbetats enligt nedanstående:  

 

Kommunstyrelsens  

arbetsutskott                 Kommunstyrelsen       Kommunfullmäktige 

 

(ti 11 dec 2018) on 16 jan to 31 jan 

ti 29 jan on 13 feb to 28 feb 

ti 26 feb on 13 mars to 28 mars  

ti 26 mars on 10 apr  to 25 apr  

ti 14 maj ti 28 maj  to 13 juni 

 

ti 11 juni on 14 aug to 29 aug 

ti 27 aug  on  11 sep to 26 sep 

ti 1 okt on  16 okt to 31 okt 

ti 29 okt on 13 nov to 28 nov 

ti 26 nov on 4 dec to 19 dec 

ti 17 dec    

 

 

--- 
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§ 104 Anmälningsärenden 

  
Beslut 

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

 

1. Upphandlings måltidsservice Alléskolan med flera gick till 

Sodexo.  

 

2. Förvaltningsrätten: Överklagande av beslut att inte bevilja 

votering i ärendet om antal ledamöter i kommunfullmäktige har 

avslagits.  

 

--- 
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§ 105 Redovisning av delegationsbeslut 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 

Protokoll från arbetsutskottet   2018-06-12 

Protokoll från personalutskottet  2018-06-19 

Tecknande av borgen för Habo Energi AB Nr 32 

Beviljande av utlandsresa i tjänsten   Nr 33 

 

--- 

 

 

 

 

 


