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§ 1 Information om Skolverkets projekt om riktade insatser för 
nyanländas lärande   
 
Ulrika Ärlig och Carina Angshed från barn- och utbildningsförvaltningen 
berättar om projektet Riktade insatser för nyanländas lärande. Projektet 
handlar om att nyanlända elever ska lära sig svenska snabbare, och är ett 
regeringsuppdrag till Skolverket. Projektet är treårigt och Habo är en av de 
utvalda kommunerna. Ett lokalt team har satts ihop för att arbeta med 
projektet och Ulrika och Carina är projektledare på 50 % vardera. 
Skolverket bidrar med processtödjare, nätverkskonferenser, utbyte mellan 
kommuner och feedback.  

Projektet är uppdelat på tre områden: Styrning och utveckling av 
verksamheten, undervisning och lärande samt värdegrundsinsatser. Totalt 
finns en budget på ca 5 miljoner kronor och i det ingår bland annat 
utbildningsinsatser för 30 lärare, vikariekostnader, konsulter och litteratur.  

Ulrika och Carina tycker att det är ett spännande och värdefullt projekt och 
säger också att det kommer alla elever till gagn, inte bara de nyanlända.   

Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  

_____   
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Dnr KS20/40 

§ 2 Ekonomisk uppföljning 
 
Ekonomichef Johan Bokinge informerar om bokslutet. Resultatet för 2019 
blir 27,1 miljoner kronor, vilket är det bästa resultatet någonsin. Även 
bolagen ser ut att göra ett bra resultat.  
 
Trots det starka resultatet kommer kommunfullmäktiges finansiella mål 
inte att nås, även om det är mycket nära.  
 
Kommunstyrelsen gör ett underskott på drygt 2 miljoner kronor, vilket 
bland annat beror på konsultkostnader för utredningar och projekt som 
beviljats under året (exempelvis utredning av barn- och 
utbildningsnämndens resursfördelning, utredning av 
funktionshinderomsorgen och arbetet med styrmodellen), bredbandsbidrag, 
extra utbetalningar till föreningen Bruk för Alla och fordonshinder vid 
evenemang. Även barn- och utbildningsnämnden gör ett underskott. 
Socialnämnden gör ett litet plus tack vare stort överskott i 
flyktingverksamheten.  
 
I resultatet ingår exploateringsintäkter med ca 10 miljoner kronor. Det 
ingår även kostnader av jämförelsestörande karaktär med ca 2,7 miljoner 
kronor.  
 
Intäkterna från skatter och bidrag har blivit 3,5 miljoner bättre än 
budgeterat.  
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
_____  
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Dnr KS20/24 

§ 3 Principer för ekonomistyrning, revidering 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
revideringen av ekonomistyrningsprinciperna för Habo kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att fastställa principer för 
ekonomistyrning i Habo kommun (KF § 15). 
 
Kommunen håller på med ett arbete för att utveckla Habo kommuns 
modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning. I den nya 
styrmodellen väljer kommunfullmäktige dels områden som är särskilt 
viktiga att arbeta med inom ramen för kommunens roll som 
samhällsutvecklare (fokusområden för samhällsutveckling), och dels 
områden som är viktiga att utveckla inom ramen för utförande av service 
och välfärd (fokusområden för verksamhetsutveckling). Principerna för 
ekonomistyrning har nu kompletterats med detta och hur det är tänkt att 
uppföljning ska ske.  
 
Även några mindre revideringar har skett.  
 

_____  
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Dnr KS19/361 

§ 4 Avsiktsförklaring angående sporthall på Kärnekulla 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaringen och ger tekniska 
förvaltningen i uppdrag att förhandla med Tosito AB.   

Ärendebeskrivning  
Tosito AB har lämnat in en intresseanmälan för byggnation av 
sport/idrottshall inom Kärnekullaområdet med Habo kommun som 
hyresgäst. Tosito AB ser byggnation av skola, förskola och sporthall som 
viktig för områdets utveckling och har för avsikt att bedriva projektet i nära 
samarbete med Habo kommun och föreningslivet i Habo.  
 
Kommunen har i samband med att detaljplanen för Kärnekulla vunnit laga 
kraft rådighet över mark inom området för skola, förskola och sporthall.  
 
Tekniska förvaltningen planerar och projekterar för byggnation av skola 
och förskola på Kärnekulla med inflyttning 2022 men det är en 
förutsättning att det även finns lokaler för idrottsundervisning i anslutning 
till skolan.  
 
Ett förslag till avsiktsförklaring har upprättats där det framgår att 
förhandlingar mellan parterna ska föras, i syfte att ingå avtal med Tosito 
AB att genomföra byggnation av sporthall med Habo kommun som 
hyresgäst. 

Kommunstyrelsens behandling 
Hanna Englund (C), Anders Rickman (L), Marie Lindholm (KD), Henrik 
Esbjörnsson (M) och Gunnar Pettersson (S) ställer sig bakom förslaget till 
avsiktsförklaring.  

_____  

Beslutet skickas till:  

Teknisk chef  
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Dnr KS20/5 

§ 5 Detaljplan för del av Bränninge 23:3 och 23:4, kvarteret 
Liljekonvaljen – samråd 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen har inget att invända mot planförslaget.  
 
Ärendebeskrivning 
Habo Bostäder AB ansökte 2014-10-14 om planbesked för fastigheten 
Bränninge 23:3. Idag är fastigheten bebyggd med flerbostadshus och syftet 
med ansökan är att förtäta kvarteret ytterligare med ett punkthus.  
Byggnadsnämnden lämnade 2015-01-15 positivt planbesked. Nämnden såg 
positivt på en förtätning och att läget är bra avseende det stationsnära läget. 
Behovet av hyreslägenheter är stor i kommunen och förslaget kan tillföra 
cirka 20 lägenheter.  
 
Ett förslag på detaljplan har nu tagits fram och byggnadsnämnden har 
skickat handlingarna till berörda sakägare och myndigheter för samråd.  
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen inte har något att invända 
mot planförslaget (KSAU 2020-01-21 § 3). 
 
Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
_____ 
 

Beslutet skickas till:  
Byggnadsnämnden  
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Dnr KS19/219 

§ 6 Redovisning av utredning om arbetsmarknadsenhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och beslutar att 

- det i nuläget inte ska inrättas någon arbetsmarknadsenhet, 
- hänvisa frågan om en samordnarroll till budgetberedningen 
- en eventuell sammanslagning av integration och individ- och 

familjeomsorgen upp till socialnämnden att besluta om, samt att 
- en ny utvärdering av behovet av arbetsmarknadsenhet ska göras om 

ett år. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att utreda om behov 
föreligger att inrätta en arbetsmarknadsenhet baserat på kommunens 
speciella behov (SN 2019-06-12 § 57). Kommunstyrelsen har utifrån det 
gett personalenheten uppdrag att utreda frågan med en beskrivning av för- 
och nackdelar (KS 2019-09-11 § 141).  

Utredningen är nu klar och visar att det i nuläget inte finns behov av att 
inrätta en arbetsmarknadsenhet. Däremot finns det behov av andra 
åtgärder, bland annat ger utredningen ett förslag om att utse en samordnare 
vars uppdrag bland annat skulle vara att förbättra och utveckla det interna 
samarbetet över förvaltningsgränserna, att analysera behov i kommunen 
och att vara kontaktperson mot externa aktörer. Ett annat förslag i 
utredningen är att slå ihop integrationsenheten med individ- och 
familjeomsorgen för att minska sårbarheten och nå samordningsvinster.  

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsens godkänner redovisningen 
och beslutar att 

- det i nuläget inte ska inrättas någon arbetsmarknadsenhet 
- hänvisa frågan om en samordnarroll till budgetberedningen 
- en eventuell sammanslagning av integration och individ- och 

familjeomsorgen upp till socialnämnden att besluta om.   
(KSAU 2020-01-21 § 5).  

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) tycker att det är en bra utredning men säger samtidigt 
att konjunkturen kan svänga snabbt och yrkar därför att en ny utvärdering 
av behovet av arbetsmarknadsenhet görs om ett år.  

Lena Danås (V) ställer sig bakom Anders Rickmans yrkande.  

Johan Wållgren (KD) säger att det snart kommer statistik på hur mycket 
försörjningsstödet har ökat vilket kan förändra förutsättningarna och yrkar 
därför på att ärendet ska återremitteras.  
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Gunnar Pettersson (S) yrkar att frågan ska avgöras vid dagens 
sammanträde och yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med Anders 
Rickmans tilläggsyrkande.  

Hanna Englund (C) ställer sig bakom tilläggsyrkandet.  

Anders Rickman (L) yrkar att avgörandet avgörs vid dagens sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns förslag om återremiss och ställer därför 
proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller om 
det ska återremitteras. Hon finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet 
ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Därefter konstaterar ordföranden att det återstår ett förslag, nämligen 
arbetsutskottets, samt ett tilläggsyrkande från Anders Rickman. 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
arbetsutskottets förslag med Anders Rickmans tilläggsyrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.  

_____  

Beslutet skickas till:  
Budgetberedningen/ekonomichef 
Personalchef 
Socialnämnden 
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Dnr KS16/316 

§ 7 Ändring av övergripande tidplan för införandet av heltid 
som norm 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anpassa tidplanen för 
införandet av heltid som norm inom kommunals avtalsområde till det 
centrala avtalets tidplan.   
 
Ärendebeskrivning 
De kommande åren står Sverige inför ett mycket stort behov av arbetskraft 
inom välfärden. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer att det 
inte kommer att finnas tillräckligt med arbetskraft för framtidens behov 
och fler behöver därför arbeta mer. SKR och Sveriges kommunalarbetar-
förbund träffade 2016 en överenskommelse om att heltid ska vara norm vid 
nyanställningar samt en målsättning om att fler ska arbeta heltid. I över-
enskommelsen ingår att varje kommun ska planera för hur detta arbete ska 
ske, i samarbete med den lokala arbetstagarorganisationen, samt med ut-
gångspunkt från verksamhetens behov och resurser. Kommunernas hand-
lingsplaner skulle vara klara senast 2017-12-31 för det fortsatta arbetet 
med en årlig avstämning fram till 2021-05-31. I Habo kommun beslutade 
kommunfullmäktige 2017-10-26 att anta en övergripande plan för hur hel-
tid som norm ska implementeras i kommunen. Planen innebär att införan-
det av Heltid som norm skulle påbörjas inom socialförvaltningen, vilket 
också har gjorts. Nästa förvaltning att gå in i Heltid som norm är tekniska 
förvaltningen.  
 
Behoven inom förvaltningarna skiljer sig åt. Medan socialförvaltningen 
tidigt såg ett behov av att påbörja arbetet med heltid som norm för att säkra 
sin framtida kompetensförsörjning, har tekniska förvaltningen inte samma 
behov. Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation innebär 
stora förändringar för verksamheten och dess personal. Gamla arbetssätt 
och metoder måste ses över, likaså de traditionella sätten för schemalägg-
ning. Stor risk för ökade kostnader uppstår när fler arbetar mer om den 
överskjutande tiden inte tas omhand på ett effektivt sätt utifrån det behov 
som verksamheten har. Särskilt riskfyllt är detta inom förvaltningar som 
inte själva kan ta hand om den extra tid som uppstår, vilket är fallet inom 
tekniska förvaltningen. Det finns därför anledning och ett behov av att 
bromsa införandetakten av heltid som norm i kommunen och i stället lägga 
fokus på arbetet med effekterna av heltid som norm inom socialförvalt-
ningen samt ta tillvara på erfarenheterna vi får därifrån. En för snabb infö-
randetakt riskerar att ge ökade kostnader för kommunen. Personalutskottet 
föreslår därför att Habo kommun anpassar tidplan för införandet av heltid 
som norm inom kommunals avtalsområde till det centrala avtalets tidsplan 
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(PU 2019-02-19 § 27), vilket innebär en lugnare takt än kommunens egen 
tidplan. 

_____  
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Dnr KS19/338 

§ 8 Biblioteksplan 2020–2024, uppdrag om framtagande 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till fritids- och 
kulturnämnden att i samråd med andra berörda nämnder och styrelser ta 
fram förslag på en ny biblioteksplan för Habo kommun. Den nya 
biblioteksplanen ska omfatta punkterna nedan och sträcka sig fram till 
2024. 
 
Ärendebeskrivning 
Habo kommun har en av kommunfullmäktige antagen biblioteksplan som 
gäller för perioden 2015-2019. En revidering av biblioteksplanen bör tas 
fram för perioden 2020-2024. 
 
Den 1 januari 2014 trädde Sveriges nya bibliotekslag i kraft. I den nya 
bibliotekslagen förstärks bibliotekens samhällsuppdrag och kravet på 
biblioteksplaner stärks genom paragraf 17 som säger att kommuner och 
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på 
biblioteksområdet. 
 
I den nya bibliotekslagen skärps också lagskrivningen kring att det ska 
finnas en separat biblioteksplan som omfattar all kommunal 
biblioteksverksamhet i en kommun. 
 
Habo kommun ansöker och tar del av inköpsstödet till litteratur för folk- 
och skolbibliotek. Bidraget delas mellan folk– och skolbiblioteken. Statens 
kulturråd som fördelar inköpsstödet till litteratur för folk– och 
skolbibliotek kräver från och med 2015 att det ska finnas en aktuell 
biblioteksplan. 
 
En kommunal biblioteksplan bör innehålla folkbibliotek, skolbibliotek och 
medieförsörjningen mellan andra kommunala institutioner såsom förskola 
och vård och omsorg. 
 
Samarbeten på kommunal och regional nivå med andra bibliotekstyper bör 
vara beskrivna i biblioteksplanen. 
 
Biblioteksplanen ska utformas så att den ger närmare besked om 
verksamhetens inriktning och omfattning på sådan nivå att medborgarens 
förutsättningar att påverka huvudmannens överväganden gynnas. 
Biblioteksplanen bör vara uppföljningsbar och kopplad till bibliotekslagen. 
Enligt den nya bibliotekslagen får Kungliga biblioteket i uppdrag, 
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna, 
att följa upp hur biblioteksplaner har utformats och hur de används. 
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Fritids- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt 
nämnden att i samråd med andra berörda nämnder och styrelser ta fram 
förslag på ny biblioteksplan för Habo kommun (FKN 2019-11-19 § 39). 
 
_____ 
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Dnr KS19/344 

§ 9 Reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande 
rådet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för 
Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reglemente för Folkhälsorådet och Brottsförebyggande rådet 
har tagits fram. Folkhälsorådet föreslår att reglementet ska antas.  
 
_____ 
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Dnr KS19/35 

§ 10 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av kommunstyrelsens 
internkontrollplan för 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 
räddningstjänsten) också ett kommunövergripande ansvar. 

Vid dagens sammanträde redovisas uppföljningen för kommunstyrelsens 
internkontrollplan för år 2019.  

_____  
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Dnr KS19/341 

§ 11 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till internkontrollplan för 2020. 
 
Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är en del av kommunens styrsystem för att följa upp 
verksamhet och ekonomi. Varje nämnd/styrelse tar därför årligen fram en 
internkontrollplan som bör innehålla både ekonomiadministrativa och 
verksamhetsspecifika rutiner som särskilt ska följas upp under året som 
kommer. 

Kommunstyrelsens verksamhet omfattar kommunledningsförvaltningen, 
tekniska förvaltningen och räddningstjänsten. Inga stora förändringar har 
gjorts i internkontrollplanen jämfört med föregående år. 

_____  
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Dnr KS19/240 

§ 12 Svar på motion om insynsplatser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg från Habodemokraterna har lämnat in en motion i 
vilken han yrkar att  

- alla invalda partier ska få en plats i budgetberedningen enligt 
tidigare beslut 

- insynsplatser återinförs i socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden 

- insynsplatserna arvoderas antingen som ordinarie ledamot eller som 
ersättare 

- den parlamentariska gruppen läggs ner om inte ovanstående att-
satser blir verklighet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-16 att tillsätta en parlamentarisk 
arbetsgrupp. Gruppen skulle lägga fram förslag inom  

- politisk organisation 
- översyn av arvodesfrågor 
- klargörande av politiska pensionsbestämmelser 
- formerna för utskick av kallelser och handlingar 
- övriga frågor som har med det politiska arbetet att göra.  

 
Parlamentariska gruppen lämnade 2018-01-12 vidare ett förslag till politisk 
organisation för mandatperioden 2019–2022. I förslaget berördes varken 
budgetberedningen eller insynsplatser.  
 
Efter valet 2018 bildade Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet 
och Liberalerna ny majoritet i Habo kommun. Denna nya majoritet 
föreslog att budgetberedningen ska bestå av arbetsutskottets ledamöter 
samt av en ledamot från Sverigedemokraterna. Detta var en återgång till 
den ordning som gällde under mandatperioden 2011–2015, med skillnaden 
att budgetberedningen nu utökades med en ledamot från 
Sverigedemokraterna som är det fjärde största partiet i fullmäktige.  

Via arbetsutskottet föreslog den nya majoriteten också att insynsplatserna 
skulle tas bort (KSAU 2018-11-13 § 116). Kommunstyrelsen ändrade detta 
och föreslog att insynsplatserna skulle finnas kvar i kommunstyrelsen, men 
de skulle inte vara arvoderade (KS 2018-11-28 § 169). Kommunfullmäk-
tige beslutade 2018-12-12 enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Således finns det inte något tidigare beslut om budgetberedningen som 
Morgan Malmborg hävdar i sin motion. För mandatperioden 2015–2018 
beslutades att samtliga partier som är invalda i kommunfullmäktige skulle 
erbjudas att delta i budgetberedningen med en ledamot (KF 2015-01-29 § 
8), men för mandatperioden 2019-2022 finns det varken något förslag eller 
beslut om detta.  

För närvarande finns det ingen parlamentarisk grupp tillsatt, varför det 
heller inte finns någon grupp att lägga ner. Frågan om tillsättande av ny 
parlamentarisk grupp inför nästa mandatperiod har ännu inte aktualiserats. 

Vad gäller yrkandena om insynsplatser och arvodering av dessa har den 
styrande majoriteten meddelat att de är nöjda med den ordning som råder, 
det vill säga att endast kommunstyrelsen har insynsplatser och att dessa 
inte är arvoderade.  

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L) yrkar att motionen ska avslås.  

Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till den andra att-satsen i motionen om 
att insynsplatser ska återinföras i socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden, till övriga att-satser i motionen yrkar han avslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels Anders Rickmans förslag 
om att motionen ska avslås och dels Olle Moln Teikes förslag om att 
motionens andra att-sats ska bifallas.  

Ordförandens ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen.  

 _____  
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Dnr KS19/343 

§ 13 Svar på motion om näringslivsutvecklingen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion där han yrkar på att det 
görs en resultatuppföljning och utvärdering av beslutet att anställa en 
näringslivsutvecklare i Habo kommun.    
Motionären för fram att det gått två år sedan kommunen anställde en 
näringslivsutvecklare och motionären undrar vilket resultat som uppnåtts 
genom införandet av tjänsten. Han skriver att kostnaden uppgår till cirka 
1,5 mkr per år utöver eventuella tillägg som traktamenten och dylikt och 
önskar därför att det läggs resurser på en utredning som ger svar på vilka 
nyetableringar som blivit resultatet av tjänsten samt på vilket sätt tjänsten 
gett positiva effekter på näringslivets utveckling i kommunen. Motionären 
menar också att en utredning kan ge svar på om tjänsten inneburit en 
avlastning för bygglovsenheten och miljöförvaltningen.    
Bakgrunden till att en tjänst som näringslivsutvecklare/företagslots 
inrättades i Habo kommun var en motion inlämnad till kommunfullmäktige 
i oktober 2015 av Niklas Fungbrandt, Thomas Werthén och Susanne 
Wahlström där de yrkade på att en central funktion som företagslots skulle 
inrättas i Habo kommun. Motionärerna argumenterade för att det kan vara 
en fördel för näringslivet att ha en kontaktyta in mot kommunen för att 
kunna undvika onödiga sanktionsavgifter för företag som inte är bekanta 
med gällande lagstiftning eller vem man skall kontakta i olika frågor i 
kommunen. De framhöll också att Svenskt Näringsliv framhåller detta som 
en mycket viktig service till näringslivet i kommunerna. Motionen bifölls 
och medel avsattes i budgeten för 2017.  
I den arbetsbeskrivning som togs fram inför rekryteringen  låg också 
tyngdpunkten på att tjänsten, genom en kostnadsfri service och rådgivning, 
ska bistå företag med att ta sig fram bland lagar och regler samt kunna 
hjälpa till med att komma i kontakt med Habo kommuns olika 
förvaltningar och handläggare i frågor som exempelvis bygglov, planer, 
mark- och lokalfrågor samt olika typer av tillstånd. På tjänsten ligger också  
ansvaret för att planera agendor, bjuda in gäster samt allt övrigt praktiskt 
arbete som olika möten som frukostträffar, näringspolitiska rådet, 
nystartsutbildningar samt olika företagsbesök innebär. Tjänsten ska också 
fungera som en kontakt och också kunna förmedla kontakter till Almi och 
nyföretagarcentrum gällande vilka möjligheter till stöd som finns samt 
fungera som kommunens representant i regionala forum som exempelvis 
länets nätverk för näringslivschefer. Innehavaren av tjänsten är 
kommunens representant i Leader Östra Skaraborg och har vid årsskiftet 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-02-05  19 
 

Justeras Expedierats 

 

2019/2020 tagit över ansvaret från fritids- och kulturchefen gällande 
ledning av nätverket upplev Handel och turism.  
Det finns ett nära samarbete och regelbundna möten mellan 
näringslivsutvecklaren och alla handläggare inom bygglov och 
miljöförvaltningen. På dessa möten behandlas alla aktuella 
myndighetsärenden vilket innebär att förutsättningarna för att 
kommunikationen med enskilda företagare kan förbättras i ett tidigt skede i 
ärendeprocessen och missförstånd förhoppningsvis undvikas. Under 2019 
har också cirka 100 företagsbesök gjorts av kommunledning och 
näringslivsutvecklare vilket förhoppningsvis har haft en positiv inverkan 
på kommunikation och näringslivsklimat. 
Kommunfullmäktige har beslutat att ett starkt lokalt näringsliv är ett av tre 
prioriterade fokusområden för samhällsutveckling samt antagit en 
näringslivsstrategi med tillhörande handlingsplan. För att åstadkomma 
något resultat utifrån de högt ställda ambitionerna krävs att det finns någon 
personalresurs som kan hålla ihop och utföra kommunens del i arbetet. För 
att kunna rekrytera och behålla kompetent personal inom området måste 
kommunen framstå som en attraktiv arbetsgivare, vilket också 
kommunfullmäktige prioriterat som ett av tre fokusområden för 
verksamhetsutveckling.    
Motionären skriver att kostnaden för tjänsten är ca 1,6 miljoner kronor. 
Oavsett beräkning bakom den siffran så finns det i budget 2,2 miljoner 
kronor avsatta för hela näringslivsarbetet för 2020. Då ingår samtliga 
kostnader för Science Park, bidrag till Smålands turism, utveckling av 
nätverket för turism- och handel, bidrag till nyföretagarcentrum, alla 
aktiviteter som följer med näringslivsarbetet samt näringslivsutvecklarens 
lönekostnader.  
Arbetsutskottet föreslår att motionen ska avslås (KSAU 2020-01-21 § 9).  

Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L), Marie Lindholm (KD), Gunnar Pettersson (S) och 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
_____  
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Dnr KS20/15 

§ 14 Ombud vid bolagsstämma 2020 för Habo Energi, Habo 
Kraft och Habo Bostäder 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
kommunfullmäktiges ordförande, Lisbet Bärenholdt, till kommunens 
ombud vid bolagsstämmorna. Till ombudets ersättare utses 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent Bjärkhed. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen 
närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett 
ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. 
Fullmakten får gälla högst ett år. 

Direktiven till stämman erhåller stämmoombudet i samband med beslutet 
gällande Habo kommuns årsredovisning. I kommunfullmäktiges beslut om 
årsredovisningen kan det till exempel stå att stämmoombudet får i direktiv 
att bevilja alternativt inte bevilja ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret. Bolagsstämmorna bör äga rum efter kommunfullmäktiges 
behandling av årsredovisningarna. 

_____  
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Dnr KS19/204 

§ 15 Ändring av sammanträdesdag i september 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att sammanträda den 15 september. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett fel har upptäckts i sammanträdesplan för 2020 september månad. För 
att ärendegången ska fungera måste kommunstyrelsens sammanträde 
flyttas eftersom det annars äger rum efter utskicket till 
kommunfullmäktige. Då många partier redan har gjort sin planering kring 
gruppmöten baserad på aktuell sammanträdesplan föreslås att 
sammanträdet endast flyttas en dag från den 16 till den 15 september. På så 
sätt kan utskicket till kommunfullmäktige hinnas med utan att det stör den 
övriga planeringen allt för mycket. 

_____  

Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder 
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§ 16 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:  

1. Förvaltningsrätten: Överklagande på beslut om att inte bevilja 
bredbandsbidrag för fiber till fritidshus avslås.  
 

2. Barn- och utbildningsnämnden 2020-01-21 § 5: Val av ny ersättare till 
presidiet.  
 

3. Aktion Rädda Vättern: Skrivelse med önskemål om att kommunen ska 
överklaga länsstyrelsens beslut om dispens för och tillstånd till 
markavvattning inom Karlsborgs flygplats.  
 

4. Svar på remiss angående handlingsprogram för skydd mot olyckor i 
Aneby kommun.  
 

5. Revisionen: Granskning av ansvarsutövande kommunstyrelsen 2019 
 

6. Mediacenter i Jönköpings län: Skrivelse om effekterna av oförändrat 
medlemsuttag 2020.  
 

7. Miljönämnden 2012-12-12 § 52: Verksamhetsplan 2020 
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§ 17 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2019-12-17 
Protokoll från arbetsutskottet  2019-12-19 
Protokoll från arbetsutskottet  2020-01-21 
Protokoll från personalutskottet  2019-12-19 
 
2019 
Anställning av hr-administratör  Nr 143 
Beslut om utlandsresa i tjänsten, Erasmus Nr 144 
Beslut om t.f. socialchef   Nr 145 
 
2020 
Beslut om bostadsanpassningsbidrag under 250 000  
kronor som avslutats under oktober–december 2019 Nr 1-10 
Anställning av IT-tekniker   Nr 11 
 

_____  
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