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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-09-15 
  
Datum då anslaget publiceras 2020-09- Datum då anslaget avpubliceras 2020-10- 
  
Protokollet förvaras på Kommunkansliet 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Kammarsalen, Habo kommunhus 
 Tisdagen den 15 september 2020 kl. 17.00–19.30 
  
Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande 

Henrik Sporrong Esbjörnsson (M)  
Hans Jarstig (KD) 
Karl Bergbom (M) ersätter Marie Lindholm 
Helena Persson (C)  
Anders Almfors (L) ersätter Anders Rickman 
Gunnar Pettersson (S) 
Karl-Fredrik Anner (S) 
Kent Bjärkhed (S) 
Lena Danås (V) § 105-115 
Olle Moln Teike (SD) 
Mikael Zander (SD) § 104 ersätter Lena Danås  

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Jan Sundman, kommundirektör 
Frida Wahlund, sekreterare  
Bengt Fransson, vd bolagen 
Carina Bergman, socialchef 
Sofia Kentson, HR-konsult 
Anders Ströberg, barn- och 
ungdomssamordnare 

Johan Bokinge, ekonomichef 
Mikael Zander (SD) 
Morgan Malmborg (HD), 
insynsplats 

  
Utses att justera Gunnar Pettersson Paragrafer: 104–115 
  
  
Ordförande  
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§ 104 Information från bolagen 
Bengt Fransson, vd för de kommunala bolagen informerar om det 
ekonomiska läget. Utfallet för augusti visar att Habo Energi ligger lite 
under budget sett till de förväntade intäkterna.  

Även Habo Kraft ligger något under budget medan Habo Bostäder går lite 
bättre än budget. Prognosen för tertial 2 är inte klar än, men indikationen 
visar att den för Habo Bostäder kommer att peka på ett överskott om 5 
miljoner kronor.  

Bengt Fransson berättar även att Habo Bostäder just nu arbetar för 
ytterligare en huskropp om 20 lägenheter i kvarteret Liljekonvaljen. 
Detaljplanen kommer upp för antagande i slutet av året.  

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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Dnr KS16/316 

§ 105 Redovisning av projekt Heltid som norm 
Sofia Kentson, projektledare för införandet av heltid som norm, och 
socialchef Carina Bergman redovisar en slutrapport för projektet.  

I oktober 2017 beslutade kommunfullmäktige att anta en övergripande plan 
för hur heltid som norm skulle implementeras i Habo kommun. 
Personalutskottet beslutade i januari 2018 att anta projektdirektivet, 
innehållande bland annat syfte och mål med projektet, projektets 
organisation, roller och ansvar samt projektets omfattning. Projektmålet  
var att införa heltid som norm i socialförvaltningens verksamheter och 
implementera systemet Time Care Planering.  
 
För att uppnå projektets syfte och mål har bland annat följande aktiviteter 
genomförts:  

- Alla vakanta tjänster utannonseras på heltid inom Kommunals 
avtalsområde. 

- Medarbetare med deltidsanställning har möjlighet att utöka sin 
sysselsättningsgrad till 80%, 90 % eller 100 %. 

- Bemanningshandbok som beskriver hur förvaltningen ska arbeta 
med kompetensförsörjning på kort och lång sikt har tagits fram.  

- En gemensam bemanningsprocess i syfte att uppnå god kvalitet för 
brukarna samt en god arbetsmiljö för medarbetarna. 

- Partsgemensam workshop mellan arbetsgivaren och Kommunal har 
genomförts. 

- Månatlig uppföljning som leds av ekonom och HR-konsult på 
respektive enhets resultat, numera även med fokus på heltid som 
norm. 

Sedan projektet startade har andelen heltidsanställda inom 
socialförvaltningen ökat med 14,3 %.  

Att gå från en deltidsorganisation till en heltidsorganisation är en komplex 
fråga. Framför allt är det en utmaning att få ihop schemana och 
bemanningsturerna. 

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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Dnr KS19/352 

§ 106 Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i 
Habo kommun 2020-2023 – antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 
2020-2023. 

Ärendebeskrivning 
Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige, Jönköpings län och Habo kommun 
har blivit allt bättre samtidigt som hälsogapet mellan olika grupper ökar. 
Detta har gjort att folkhälsovetenskapen de senaste åren, både globalt och 
nationellt, har fokuserat på hur social hållbarhet, samhällsutveckling och 
jämlikhet i hälsa hör ihop.  

Region Jönköpings län har i samarbete med länets kommuner, 
representanter från civilsamhället och länets övriga aktörer tagit fram den 
regionala strategin ”Tillsammans för en jämlik hälsa och ett bra liv i 
Jönköpings län”. Strategin gäller för perioden 2016-2025 och är inriktad på 
att påverka ledningsstrukturer, samverkansformer och riktade insatser som 
gör skillnad i människors vardag.  

Syftet med Habo kommuns strategi och handlingsplan är att länka ihop det 
lokala arbetet med det regionala och att utgöra ett styrdokument för jämlik 
hälsa och ett bra liv i Habo kommun. Strategi och handlingsplanen 
omfattar perioden 2020-2023.  

Strategi och handlingsplanen har arbetats fram genom 
folkhälsorådet, kommunala förvaltningarna, räddningstjänst, 
polismyndigheten, Habo vårdcentral samt sektion folkhälsa inom Region 
Jönköpings län. En arbetsgrupp, utsedda av förvaltningschef eller liknande, 
bestående av representanter från ovanstående verksamheter har haft 
samordningsansvar i att sammanställa handlingsplanen.  

Barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och folkhälsoutredare 
Lena Hedin uttrycker i skrivelse 2020-08-26 att syftet med 
handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att skapa ”den 
hållbara kommunen för hela livet”, samt att nå de övergripande målen i 
strategin.  

Strategi och handlingsplanen har varit ute på remiss i samtliga nämnder 
och berörda verksamheter vars synpunkter har arbetats in i strategin och i 
handlingsplanen. 
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Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 
strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 
2020-2023 (AU 2020-09-01 § 82). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Hans Jarstig (KD), Kent Bjärkhed (S), Anders 
Almfors (L) och Lena Danås (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____  
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Dnr KS20/40 

§ 107 Ekonomisk uppföljning 
 
Ekonomichef Johan Bokinge ger en prognos för helåret. Prognosen pekar 
på ett resultat om 35,5 miljoner kronor, vilket är 22,9 miljoner kronor 
bättre än budgeterat. Nämnderna har god budgetföljsamhet, men framför 
allt beror överskottet på ökade skatte- och bidragsintäkter.  

Det ser också ut som att kommunfullmäktiges samtliga mål om god 
ekonomisk hushållning kommer att nås.  

_____  
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Dnr KS20/217 

§ 108 Kontrollplikt Habo Energi AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Habo Energi AB:s verksamhet under år 
2019 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 KS20/220 

§ 109 Skrivelse till Jönköpings länstrafik 

Beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommundirektörens skrivelse och 
beslutar meddela Jönköpings länstrafik att kommunen fortsättningsvis 
efterfrågar en bättre dialog kring förändringar i trafiken, och i synnerhet 
kring dem som orsakar stora kostnadsökningar för Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Jönköpings länstrafik (JLT) har under året som gått upphandlat ny 
regionbusstrafik. Det arbetet har föregåtts av flera dialoger med kommunen 
vilket från Habo kommuns synvinkel har uppfattats som positivt. 

I samband med att det nya regionbussavtalet trädde i kraft i juni 2020 
genomfördes dock en del förändringar som fått en negativ påverkan på 
trafikutbud, och i förlängningen också på kommunens ekonomi, som 
överhuvudtaget inte har kommunicerats med kommunen på förhand. Med 
anledning av detta fick kommundirektören i uppdrag att författa en 
skrivelse till JLT. 

Kommundirektör Jan Sundman skriver att en neddragning har exempelvis 
skett på linje 115 som också har fungerat som skolskjuts åt de barn och 
ungdomar som bor på Gustav Adolfs landsbygd. Neddragningen kom som 
en total överraskning för kommunen som i juni mycket snabbt blev 
tvungna att upphandla skolskjuts till dessa ungdomar så att transporterna 
till och från skolan kunde säkras till höstterminen. Ett oerhört kort 
tidsperspektiv i sammanhanget. Merkostnaden för kommunen beräknas 
till cirka 570 000 kronor. På detta sätt gör JLT en besparing genom att 
skjuta över kostnaderna på kommunen som inte är korrekt att göra. Inför 
regionbildningen 2015 skatteväxlades kostnaderna för länstrafiken mellan 
kommunerna och regionen och kommunen lämnade över skatteunderlaget 
till regionen för att hantera kollektivtrafiken. Att spara på detta sätt, så att 
kostnaden med automatik måste tas över av någon annan part som inte har 
beskattningsrätten och skatteunderlag för verksamheten lämnar mycket 
övrigt att önska. 

Det är heller inte första gången det händer utan samma förfaringssätt, även 
då utan föregående dialog, inträffade år 2017 när linje 117 lades ner av JLT 
och Habo kommun tvingades upphandla skolskjutsar, av JLT, till en 
kostnad av cirka 650 000 kronor. 

I Jönköpings länstrafiks uppdrag ingår framförallt att tillhandahålla 
möjligheter till arbets- och skolpendling. Habo kommun har i sitt yttrande 
över trafikförsörjningsprogrammet särskilt angett att det måste säkerställas 
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att boende på landsbygden – och då framförallt gymnasieungdomar – kan 
ta sig till sina utbildningar. 

Givetvis kan inte JLT kommunicera varje liten tidtabellförändring med alla 
13 kommuner, men förändringar av den här storleken, som får så 
betydande konsekvenser för kommunens budget, får överhuvudtaget inte 
passera utan en föregående dialog. För länets skattebetalare innebär heller 
inte denna typ av besparingar någon reell besparing utan kostnaden förs 
bara över till en annan huvudmans budget. Samtidigt som trafikutbudet blir 
försämrat då vuxna inte längre kan åka med bussen.  

Habo kommun är också besvikna över den bristande dialogen angående 
linje 116. Trafikverket har klassat ned vägen vilket innebär att den inte 
kommer att ha samma vinterväghållning som tidigare. JLT vill därför inte 
längre trafikera vägen då den inte anses trafiksäker vid vinterväglag utan 
har istället valt att flytta ut linjen till den nya vägen. När den nya vägen 
byggdes planerades det inte för några busshållplatser då kollektivtrafiken 
skulle gå på den gamla vägen. Trafikverket bör därför inte kunna klassa 
ned vägen enbart på grund av trafiktäthet utan även ha i beaktande att 
vägen är av stor betydelse då den trafikeras av kollektivtrafiken. Även 
detta har skett utan att kommunen fått möjlighet att lämna synpunkter på 
ett beslut som påverkar våra invånare. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen ställer sig bakom 
kommundirektörens skrivelse och meddelar Jönköpings länstrafik att 
kommunen fortsättningsvis efterfrågar en bättre dialog kring förändringar i 
trafiken, och i synnerhet kring dem som orsakar stora kostnadsökningar för 
Habo kommun (AU 2020-09-01 § 79). 

Kommunstyrelsens behandling 
Samtliga ledamöter yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Jönköpings Länstrafik 
Region Jönköpings län  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-09-15  11 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS20/165 

§ 110 Ansökan om bidrag från Fagerhult Habo Innebandy 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att köpa marknadsföringspaket av Fagerhult 
Habo Innebandy för ytterligare 75 000 kronor under 2020 och att 
tillförordnad fritids- och kulturchefen Annika Freding uppdras att skriva ett 
samarbetsavtal med föreningen.  

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om 100 000 kronor som stöd 
för fördyrade kostnader vid spel i Nyhemshallen med motiveringen att 
Habo kommun, via fritids- och kulturnämnden, finansierar en sarg till 
Fagerhult Habo innebandy till en kostnad av 88 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Fagerhult Habo Innebandy (FHIB) har i skrivelse till kommunen ansökt 
om elitsatsningsbidrag samt om 100 000 kronor som stöd för fördyrade 
kostnader vid spel i Nyhemshallen. Verksamhetsåret 2020/2021 kommer 
FHIB:s herrlag att spela i högsta serien och damlaget i näst högsta serien. 
Föreningen skriver att uppflyttningen av dessa lag är förenade med stora 
kostnader, bland annat i form av kostnad för hyra av annan sporthall som 
har godkänd PVC-matta och större publikkapacitet än vad Habo sporthall 
har.  

Habo kommun delar inte ut några elitsatsningsbidrag. Däremot har man 
köpt marknadsföring av de lag som spelar i högre serier, på senare år av 
Habo Wolley och Fagerhult Habo Innebandy. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Tillförordnad fritids- och kulturchef 
Fagerhult Habo Innebandy  
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Dnr KS20/104 

§ 111 Redovisning: Utredning av den IT-relaterade verksamheten 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och översända den till 
budgetberedningen för fortsatt hantering, samt 

att ge kommundirektören i uppdrag att, under förutsättning att direktionen 
för Höglandsförbundet godkänner avtalsförslaget, teckna ett samarbets- 
och utvecklingsavtal med Höglandsförbundet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 15 april 2020 i uppdrag till kommundirektör och 
ekonomichef att arbeta fram en rapport som belyser den IT-relaterade 
verksamheten i kommunen gällande organisation, kompetensbehov, 
ekonomi, sårbarhet och säkerhet. Kommunstyrelsen gav också 
kommundirektören i uppdrag att undersöka möjligheten till att teckna ett 
samarbetsavtal med extern partner i syfte att minska sårbarheten i leverans 
och funktion. 

Bakgrunden till uppdraget är att det finns många utmaningar för Sveriges 
kommuner, där digitaliseringsområdet aldrig haft en sådan förändringstakt 
som nu. Kommunen måste därför sträva efter att minska sårbarheten, 
undvika att gapet mellan kompetens och behov blir för stort, öka 
tillgängligheten för digitala lösningar samt kunna anpassa strukturer och 
arbetssätt till förändrade förutsättningar. 

I rapporten beskrivs de utmaningar kommunen står inför vad gäller 
digitalisering och IT-verksamhet. En viktig iakttagelse som gjorts är att det 
finns ett gap mellan verksamhetens förändringar på IT-enhetens leveranser 
och IT-enhetens uppfattning om vad deras uppgift är. Verksamheten 
behöver mer hjälp och stöd från IT-enheten i vad som är möjligt att 
digitalisera, vilka tekniker som finns samt vad det kostar i pengar och 
arbetsinsatser, än vad enheten idag har möjlighet att leverera eftersom de 
måste prioritera drift, säkerhet och helpdesk. 

För en kommun är digitaliseringsprocessen en viktig och komplex 
utmaning. Det ska vara enkelt och smidigt att ha med kommunen att göra i 
olika ärenden. Samtidigt måste säkerheten prioriteras högt. Viktiga 
funktioner för invånarna får inte fallera och känslig information får inte 
hamna på villovägar. Utmaningen är att kunna anpassa säkerhetskraven till 
verksamhetens utveckling utan att det uppstår inlåsningseffekter som kan 
påverka negativt. 

Förutom IT-enheten finns det idag en del avsatta resurser på 
förvaltningarna som i sin tjänst arbetar till del med att ta hand om olika 
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typer av verksamhetssystem. Endast socialförvaltningen har en renodlad 
verksamhetsutvecklare på plats och barn- och utbildningsförvaltningen har 
det senaste året löst den rollen genom att köpa in konsulttjänst. Att ha 
verksamhetsutvecklare på plats i alla övriga förvaltning är inte ekonomiskt 
försvarbart. Rapporten visar dock på att det behövs ett tydligare stöd för 
verksamheterna för att de ska kunna hänga med i utvecklingen och för att 
gapet mellan verksamheten och IT-enheten ska kunna arbetas bort. IT-
enheten måste fortsatt kunna klara av att hantera dels driftrelaterade 
funktioner och dels verksamhetsnära IT-tjänster, men de måste också ha 
det övergripande perspektivet avseende kommunens framtida IT-miljö och 
IT-strategi. Därför föreslås att IT-enheten förstärks med en kombinerad 
tjänst som biträdande IT-chef och systemutvecklare. 

Extern samarbetspartner 

Kommunstyrelsen gav också kommundirektören i uppdrag att undersöka 
möjligheten till att teckna ett samarbetsavtal med extern partner i syfte att 
minska sårbarheten i leverans och funktion. Till viss del finns det redan 
påbörjat samarbete med Höglandets IT och diskussioner har därför förts 
med förbundsledningen inom Höglandsförbundet om möjligheten att 
tillsammans teckna ett utvecklings- och samarbetsavtal mellan Habo 
kommun och Höglandets IT. Syftet med ett samarbets- och 
utvecklingsavtal är att kunna dela kostnader vid gemensamma 
utvecklingsprojekt där Habo kommun ingår som en part och delar 
kostnader i de projekt vi medverkar i. 

För att uppnå en uthållighet och ge samarbetet en god start föreslås att 
avtalet skrivs på minst tre år. 

Arbetsutskottet föreslår att rapporten godkänns och översänds till 
budgetberedningen för fortsatt hantering, samt att kommundirektören 
uppdras att, under förutsättning att direktionen för Höglandsförbundet 
godkänner avtalsförslaget, teckna ett samarbets- och utvecklingsavtal med 
Höglandsförbundet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) och Anders Almfors (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Budgetberedningen 
Kommundirektören  
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Dnr KS20/52 

§ 112 Svar på motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd 
till att även innefatta barn och ungdomar i svåra 
livssituationer 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anse motionen 
vara besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Eva-Lis Svensson (S), Jeanette Nyberg (S), Anders Thelin (V) och 
Margareta Fick (MP) skriver i en motion att det i Habo kommun finns barn 
och ungdomar som önskar delta i aktiviteter i olika föreningar men som av 
olika anledningar inte har möjlighet till detta. En orsak kan vara att barnet 
har en funktionsvariation som gör det svårt att delta på samma villkor som 
jämnåriga. En annan orsak kan vara att barnet lever i en svår livssituation 
med till exempel en sjuk förälder eller ett syskon med funktionsvariation. 

Motionärerna skriver att i Habo kommun finns det idag få anpassade 
fritidsmöjligheter för dessa barn och ungdomar. Sedan år 2009 finns det en 
lydelse i socialtjänstlagen som innebär att socialnämnden ska erbjuda stöd 
för att underlätta för anhöriga som vårdar en äldre, långvarigt sjuk eller 
närstående med funktionsvariation. Flera kommuner har tolkat och löst 
uppdraget med anhörigstöd på olika sätt. Vissa kommuner har sett det som 
självklart att anhörigstödet också ska riktas till barn i olika svåra 
livssituationer. 

Motionärerna föreslår till fullmäktige att:  

• Anhörigstödet i Habo kommun får ett utökat uppdrag att samordna 
och arrangera olika riktade aktiviteter och olika insatser till barn 
med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och deras 
familjer. 
 

• Anhörigstödet får en organisatorisk central placering med 
direktkontakt med socialchef, enhetschefer och den centrala 
elevhälsan. 
 

• Anhörigstödet ges möjlighet att hitta en lämplig samlingspunkt för 
dessa barn/ungdomar och familjer. 

Motionen har översänts till socialnämnden samt till barn- och 
utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att anhörigstödet 
ligger idag organisatoriskt under socialförvaltningen. Anhörigkonsulenten 
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samverkar med många verksamheter i Habo kommun. Det finns ett 
samarbete mellan barn- och utbildningsförvaltningen och individ- och 
familjeomsorgen i att upptäcka och stödja barn som anhöriga i våra 
verksamheter. 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till att tillsammans med 
socialförvaltningen utarbeta former för ökat samarbete mellan professioner 
inom barn och utbildningsförvaltningens centrala elevhälsa och 
socialförvaltningen gällande barn och unga i svåra livssituationer. 

Yrkanden i motionen gällande anhörigkonsulentens uppdrag och placering 
berör socialförvaltningens organisation. Barn- och 
utbildningsförvaltningen ser dock positivt på att anhörigstödet kan få ett 
utökat uppdrag för att samordna och arrangera olika riktade aktiviteter och 
insatser till barn med funktionsvariationer, barn i svåra livssituationer och 
deras familjer. Förvaltningen ser även positivt på förslaget om en 
samlingspunkt och tror att det kan fånga upp målgruppens behov (BUN 
2020-08-25 § 61). 

Socialnämnden skriver i sitt yttrande att anhörigkonsulenten har en 
samordnande roll gentemot barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningens verksamheter, Region Jönköpings län och 
civilsamhället. Tjänsten är organisatoriskt placerad under vård- och 
omsorgschefen. Anhörigkonsulentens uppdrag är att arrangera riktade 
insatser till vuxna anhöriga och lotsa vidare barn som anhöriga till lämpligt 
stöd eller kontakt. 

Målgruppens olikheter gör att det inte finns underlag för att starta en 
gemensam samlingspunkt för barn som anhöriga i Habo kommun. 
Förvaltningens bedömning är att motionärernas intentioner tillgodoses 
genom barnrättsombudens arbete, samverkan med Region Jönköpings län 
och civilsamhället samt utförande i egen regi eller köp av tjänster externt. 

Inom Habo kommun finns det barnrättsombud i många verksamheter. 
Barnrättsombudets roll är att sprida kunskap till sina arbetskamrater och att 
ständigt hålla barnperspektivet aktuellt på arbetsplatsen. Habo kommun har 
som strategi i arbetet med barn som anhöriga att arbeta enligt metoden 
Föra barnen på tal. Föräldern samtalar med handläggare eller annan 
profession om varje enskilt barns utveckling och livssituation med fokus på 
barnets styrkor och svårigheter. Den profession som möter barnet eller 
föräldern, tar även upp hur familjemedlemmens svårigheter påverkar 
barnen och de vuxna i familjen (SN 2020-08-26 § 43). 

_____  
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Dnr KS19/142 

§ 113 Val av ny ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att för resten av mandatperioden fram till och 
med 2022-12-31 utse Helena Persson till ny ledamot i kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning 
Hanna Englund (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen, och därmed också uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott, varför en ny ledamot ska väljas. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
HR-administratör 
Helena Persson  
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§ 114 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

Byggnadsnämnden 2020-08-19: Beslut om att tekniska förvaltningen ska 
betala sanktionsavgift för olovlig byggnation av tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av förskola/skola.  

_____  
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§ 115 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2020-09-01 

Vidaredelegation kommundirektör  Nr 26 

Försäljning av fordon   Nr 27-30 

Vidaredelegation kommundirektör  Nr 31 

_____ 
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