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Plats och tid: 
 

Vänster kammare, kommunhuset i Habo, torsdagen den 15 

November 2018, klockan 09.00–11.30. 
 

Beslutande: Hans Jarstig, KS 

Åke Lundgren, FKn 

 

Göran Larsson, Ordförande, PRO 

Inger Fridén, PRO 

Sven-Olov Bergsten, SPF 

Aino Bergling, SPF 

Karl Karlsson, SKPF 

Yngve Lundgren, RPG 

Monica Zwörner, HRF 

 
Övriga närvarande Gunnar Ström, PRO 

Ann-Mari Engwall, PRO 

Birgitta Bloohm, SPF 

 

Linda Tubbin, Plan- och exploateringschef, § 28 

Cecilia Petersson, Vård- och omsorgschef, § 29 

Carina Magnusson, sekreterare 

 
Utses att justera: Karl Karlsson 
                                         Paragrafer: 26-32 

 
 

Ordförande: 

 
 

........................................................................ 

 
 

Justerare: 

 
 

........................................................................ 

  

Sekreterare: ....................................................................... 
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§ 26 

 

Dagordning 

 

Föredragningslistan godkänns. 

 

 

---  
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§ 27 
  

Information från föregående sammanträde 

 

Ingen ytterligare information. 

 

 

--- 
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§ 28 

 

 Information om översiktsplan 

  

 Linda Tubbin som är plan- och exploateringschef i Habo kommun 

presenterar den nya översiktsplanen 2040. 

 

Alla kommuner måste ha en översiktsplan (ÖP)enligt plan- och bygglagen.  

Det ska vara tydligt hur kommunen tänkt och den ska redovisa kommunens 

långsiktiga mål för utveckling, 20 – 30 år framåt.  

ÖP är inte ett juridiskt dokument, innehållet kan aldrig överklagas men 

processen kan överklagas. 

 

Målsättningar för ÖP 2040 är: 
-Starkt näringsliv 

-Attraktiv livsmiljö 

-Hållbar infrastruktur 

-Rekreation för livskvalitet 

-Resurseffektiv & klimatsmart kommun 

-Levande landsbygd 

 

Hållbarhetsbedömning måste redovisas, det är ett krav. Konsekvenserna 

bedöms utifrån tre aspekter, ekologiska, sociala och ekonomiska. 

 

Förutsättningar för tätortsutbyggnad 

-Att nyttja redan gjorda investeringar och bygga vidare på dessa; gator, 

vatten och avlopp  

 -Att skapa sammanhängande tätorter 

 -Att skapa förutsättningar för hållbart resande; tåg, buss och cykel 

-Att arbeta för en förtätning i centrala lägen med tillgång till kollektivtrafik 

-Att ha tillgång till tätortsnära skog för att bevara och utveckla naturvärden 

samt ge invånarna tillgång till rekreationsområden 

 

Separat bilaga från presentationen skickas ut med protokollet. 

 

--- 
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§ 29 

Information från socialnämnden 

 

Information lämnas av Cecilia Petersson, vård- och omsorgschef. 

 

 Demensverksamheten 

 Ombyggnaden beräknas vara klar i januari. 

 Ombyggnaden blir från tre till fyra avdelningar men med mindre enheter. 

Antal platser per avdelning kommer att vara 10+10+10+9. Avdelningarna 

kommer att arbeta ihop två och två när det behövs. Detta för att begränsa 

antal personer hos de boende. 

De nya namnen på avdelningarna är Skogen, Lunden, Ängen och Gläntan. 

Det finns i nuläget flera tomma lägenheter och det är ingen kö in. 

Hemteamet fungerar bra och flera vill bo kvar hemma i större utsträckning. 

  

 Personalförsörjning inom äldreomsorgen – heltidstjänster 

 Heltidstjänster blir norm och erbjuds alla anställda som vill arbeta heltid. 

 Nya tjänster blir från början heltidstjänster. 

Det kommer att bli olika varianter på hur många helger man arbetar och hur 

arbetspassen fördelas. 

  

 Rekrytering av ny personal 

 Det finns svårigheter att rekrytera ny personal på lång sikt. Ser dock bättre 

ut på kort sikt. 

Statusen på yrket till undersköterska behöver höjas. 

Habo måste arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Det behöver ses över vem som göra vad. Alla behöver kanske inte vara 

undersköterskor. 

Att ta hjälp av olika tekniska hjälpmedel, tex nattkamera. 

Det sker ett samarbeta med högskolor för att ta emot elever.  

Ett samarbete har inletts med Hagabodaskolan för att ta emot elever från 

årskurs 9 med syfte på att väcka intresse för vården. 

 

Hans Jarstig påtalar att det är svårt att rekrytera till övriga tjänster inom 

kommunen på nästan alla områden men att det förhållandevis är bra i Habo. 

 

--- 
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 § 30 

Information från kommunstyrelsen 

 

Hans Jarstig lämnar information. 

 

 Enkelt avhjälpta hinder 

 Är en lag som ligger under Boverket. 

Kommunen tittar tex på trottoarer, övergångsställen, kommunala hus  och 

offentliga lokaler. 

Vid ombyggnad av lokaler tittar man på dörröppnare, trappor osv. 

 

 Snö och halkbekämpning 

 Vinterväghållningen utförs både av entreprenörer och i egen regi. 

  

 Entreprenörer som sköter villagator är följande: 

 -Transab (Habo & Brandstorp) 

 -RC Lantbruk & skog (Västerkärr) 

 -JK Entreprenad (Fagerhult och Baskarp) 

 -Kronogården Lantbruk & Entreprenad (Furusjö) 

 

 Egen regi är personal från kommunförrådet som sköter genomfartsvägar, 

gång- och cykelvägar, skolor. 

 

Förutsättningar för vinterväghållning är att entreprenörerna rings ut vid 6 

cm snö. 

Under vinterhalvåret v.46 - v.13 är det beredskap från kl. 4:00 på 

morgonen. 

 

Separat bilaga från presentationen skickas ut med protokollet. 

 

 Lägesrapport om budgeten 

 Budgeten för socialnämnden 2019 ligger lägre än 2018 års budget. Alla 

nämnder har fått en lägre budget att förhålla sig till. 

 Det finns risk att Habo förlorar 5 miljoner i statsbidrag. 

Ks förslag till Kf är oförändrad skattesats 2019. 

  

 --- 
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§ 31 

 

Rapport från Länstrafikens trafik- och tillgänglighetsråd 

 

 Per Granevik har lämnat en skriftlig rapport från senaste mötet den 3 

oktober. 

 

Följande punkter behandlades på mötet: 

-Regionbusstrafikens upphandling för åren 2020-2029 

-Lokaltrafiken i Jönköpings upphandling för åren 2021-2032 

-Regionalt trafikförsörjningsprogram fram till 2025 som berör 

resandeökning, kundnöjdhet, tillgänglighet för funktionsnedsatta, 

skattesubventionsgrad och miljön 

-Kunder med speciella behov 

-Regionalt trafikförsörjningsprogram som tar upp att fler ska kunna välja 

den allmänna kollektivtrafiken, hela resan perspektiv, samordning mellan 

trafikslagen, utvecklade bytespunkter, anpassad fordonsflotta, tillgängliga 

informations- och taxesystem samt strävan efter nationellt gemensamma 

lösningar 

-Tillgänglighet med många försäljningskanaler 

-”Ta med en vän” ett kort finns framtaget för att stimulera 

färdtjänstkunderna i länet att prova den linjelagda kollektivtrafiken 

 

En rapport från färdtjänst- och sjukreseenheten att vid utebliven eller 

försenad beställd färdtjänstresa har Länstrafiken möjlighet att utfärda ett 

vitesföreläggande på entreprenören. Detta görs på 9 av 1000 resor. 

 

Rapporten skickas som separat bilaga med protokollet. 

 

--- 
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§ 32 

 

Sammanträdestider för 2019 

 

 Beslut 

 Beslut om följande sammanträdesdagar för 2019. 

 -torsdagen den 21 mars  

 -torsdagen den 23 maj  

 -torsdagen den 26 september 

 -torsdagen den 21 november 

 

 Ärendebeskrivning 

 Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning 

(RPF) har att utse sammanträdesdagar för 2019. 

 

 

Organisationerna ska senast den 31 januari 2019 inkomma med valda 

ledamöter och ersättare till socialnämnden. Om svårighet att inkomma med 

namn till detta datum var god kontakta sekreterare i rådet. 

 

Nämnderna ska inkomma med namn på ledamot samt ersättare senast den 

28 februari 2019 till socialnämnden. 

 

Bifoga reglementet som separat bilaga. 

 

--- 

 

 

 Frågor som ska behandlas på nästa sammanträde ska vara 

beredningsgruppen tillhanda senast torsdagen den 28 februari. 

 

Nästa sammanträde är torsdagen den 21 mars. 


