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Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/78 

 § 125 Ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämnden 

  

Vid tertial 1 2018 redovisade barn- och utbildningsnämnden ett 

prognosticerat underskott på 5,4 miljoner kronor. I maj beslutade nämnden 

att äska ett tilläggsanslag på 5,4 miljoner kronor. I augusti beslutade 

kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag på 2,25 miljoner kronor 

för att kunna bibehålla personaltätheten i förskolan. Samtidigt beslutades 

att en barn- och utbildningsnämnden till varje kommunstyrelse-

sammanträde året ut ska återrapportera hur arbetet med att nå en budget i 

balans fortskrider. 

 

Vid dagens sammanträde går barn- och utbildningschef Katarina 

Ståhlkrantz igenom hur ekonomin såg ut vid tertial 2 och vad som har hänt 

sen dess.  

 

Den ekonomiska uppföljningen för tertial 2 visar på ett stort prognosticerat 

underskott inom förskolan, vilket beror på fler barn än vad man budgeterat 

med. Andra poster som ger underskott är löneglidningar samt stora 

kostnader för elever som är i behov av särskilt stöd.  

 

Katarina Ståhlkrantz informerar om att förvaltningen fortsätter att jobba för 

att nå en budget i balans. Bland annat söks extern finansiering för 

kvalitetshöjande åtgärder. På kansliet har man avvaktat med att tillsätta två 

vakanta tjänster och man har också en återhållsamhet vad gäller beviljande 

av vuxenutbildning. Utöver detta har man infört ekonomiska 

månadsavstämningar med respektive område och för ett skolområde har en 

särskild handlingsplan upprättats. 

 

Sedan tertial 2 togs fram har man sett att det börjar gå åt rätt håll och barn- 

och utbildningschefen säger att hon är försiktigt optimistisk om att 

siffrorna i slutet kommer se bättre ut än vad prognosen från 

tertialuppföljningen visar.  

 

---   
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KS18/78 

 § 126 Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2018 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

uppföljningen för tertial 2 2018.  

 

Ärendebeskrivning 

Ekonomichef Johan Bokinge redovisar en ekonomisk uppföljning för 

tertial 2 2018. Underlaget grundas på förbrukningen till och med augusti 

månad och redovisar det förväntade resultatet vid årets slut.  

 

Resultatet för perioden januari till och med augusti är 41,9 miljoner kronor. 

Prognosen för helåret pekar på ett resultat på 9,5 miljoner kronor, vilket är 

8,1 miljoner kronor bättre än budgeterat.  

 

Att prognosen är lägre än resultatet för delåret beror bland annat på 

semesterlöneskulden som för resterande del av 2018 förväntas belasta 

resultatet med 11 miljoner kronor. Utöver detta förväntas ett antal 

investeringar bli avslutade och avskrivningarna beräknas öka under hösten. 

Nytt lärarlöneavtal med retroaktiv utbetalning under hösten påverkar också 

resultatet med drygt 2 miljoner kronor.  

 

Utfallet för bolagen är 6,7 miljoner kronor per den 31 augusti, och 

prognosen för helåret pekar på ett resultat på 12 miljoner kronor. För hela 

koncernen Habo kommun visar prognosen därmed på ett överskott på ca 21 

miljoner kronor.  

 

Ekonomichefen ger även en uppföljning av de verksamhetsmål som ska 

följas upp under 2018.  

 

---  
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Dnr KS18/257 

 § 127 Arbetsmiljöpolicy, antagande 

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny 

arbetsmiljöpolicy att gälla i Habo kommun. 

  

Ärendebeskrivning  

Enligt Arbetsmiljölagen är alla arbetsgivare skyldiga att ha en 

arbetsmiljöpolicy. Syftet är att tydliggöra arbetsgivarens målsättning och 

viljeriktning för det långsiktiga arbetet med verksamhetens arbetsmiljö. 

Det ska även finnas dokument som beskriver hur man vill ha det och hur 

man ska nå dit. Rutiner behöver därför finnas för alla olika aktiviteter i det 

systematiska arbetsmiljöarbetet och det är viktigt att rutinerna har koppling 

till andra rutiner och aktiviteter i verksamheten och att de kan samordnas 

med dessa. 

 

Personalenheten har tagit fram ett förslag till en ny arbetsmiljöpolicy att 

gälla för hela Habo kommun och dess verksamheter. Policyn utgör ett 

övergripande dokument som beskriver kommunens viljeriktning och 

målsättning med det systematiska arbetsmiljöarbetet i kommunen.   

 

I policyn redogörs för ansvars- och rollfördelningen för arbetsmiljöarbetet. 

Att ha en tydlig delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter är en 

förutsättning för en konsekvent och korrekt hantering av arbetsmiljöfrågor. 

Det övergripande ansvaret åvilar kommunstyrelsen. Respektive nämnd har 

sedan ansvar för sin förvaltnings arbetsmiljöarbete. Delegering av 

arbetsmiljöuppgifter sker från kommunstyrelsens ordförande till 

kommunchef vidare till förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och 

arbetsledare. Arbetet ska ske i samverkan med skyddsombud och med 

medarbetarna på arbetsplatsen. 

 

Som stöd för chefer och skyddsombud i deras arbete med det systematiska 

arbetsmiljöarbetet finns utöver policyn olika verktyg till förfogande, såsom 

riktlinje, mallar och checklistor. Riktlinjen syftar till att konkretisera 

kommunens arbetsmiljöpolicy och ska ge en vägledning till hur det 

systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas i Habo kommun. Arbetet tar 

sin utgångspunkt i det så kallade SAM-hjulet (hjulet för systematiskt 

arbetsmiljöarbete), dvs undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera, 

och varje verksamhet och arbetsplats ska granskas utifrån dessa fyra 

områden. Vilka aktiviteter som ska genomföras och vem som är ansvarig 

beskrivs också i riktlinjen. De olika mallarna och checklistorna används 

som konkreta verktyg. Exempel på detta är skyddsrondsprotokoll, 

framtagna med hänseende till den verksamhet som ska undersökas, samt 

mallar för medarbetarsamtal och för dagordning vid arbetsplatsträff (APT).  
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När riskerna för arbetsmiljön är undersökta ska de identifierade riskerna 

bedömas. Syftet är att bedöma hur allvarliga konsekvenserna kan bli samt 

sannolikheten för att de inträffar. Ju större sannolikheten är för att ohälsa 

eller olycksfall uppstår, desto allvarligare bedöms risken vara. Ju 

allvarligare risk desto snabbare bör den åtgärdas. Allt mynnar sedan ut i en 

handlingsplan för de åtgärder som bedöms behövs vidtas i det kommande 

systematiska arbetsmiljöarbetet. Åtgärderna i handlingsplanen följs sedan 

upp för att se om de hade önskad effekt. 

 

För att arbetsmiljöarbetet ska kunna bedrivas på ett systematiskt sätt med 

målsättningen att hela tiden förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i 

verksamheterna behöver arbetet vara levande och hela tiden kunna 

anpassas på ett ändamålsenligt sätt, både utifrån lagstadgade förändringar 

och med hänseende på ändrade krav i verksamheterna. Personalenheten 

förslås därför bli ansvariga för att uppdatera riktlinjen samt mallar och 

checklistor så att de hela tiden stödjer såväl lagstiftning som arbetet i 

verksamheterna. 

 

Personalutskottet föreslår att arbetsmiljöpolicyn ska antas (PU 2018-09-27 

§ 28).  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Lars Davidsson (KD) yrkar bifall till personalutskottets förslag.  

 

---   
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 § 128 Likabehandlingspolicy, antagande 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 

likabehandling att gälla i Habo kommun. 

 

Ärendebeskrivning  
Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och 

främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. Lagen innehåller dels 

regler som förbjuder diskriminering, dels regler som ska främja lika 

rättigheter och möjligheter.  

 

Enligt diskrimineringslagen är alla arbetsgivare skyldiga att arbeta med 

aktiva åtgärder mot diskriminering. Vidare ska alla arbetsgivare ha 

riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier. Även i arbetsmiljölagen finns krav på 

arbetsgivaren att vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön 

som kan ge upphov till kränkande särbehandling, dvs utanförskap och 

mobbning. Habo kommun har valt att ha en samlad dokumentation kring 

mångfald, trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. 
 

Personalenheten har tagit fram ett förslag till policy för likabehandling att 

gälla för hela Habo kommun och dess verksamheter. Policyn utgör ett 

övergripande dokument som beskriver kommunens viljeriktning och 

målsättning.  
 

Policyn förtydligar även ansvarsfördelningen för arbetet. Det yttersta 

ansvaret för en ökad jämställdhet och mångfald samt för att motverka 

diskriminering har kommunstyrelsen. Alla chefer har sedan ett ansvar för 

att bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och motverka diskriminering 

och trakasserier på sina arbetsplatser.  

 

Som stöd för cheferna i detta arbete har personalenheten tagit fram olika 

verktyg som kan användas i form av riktlinjer, checklistor och mallar. 

Riktlinjerna syftar till att konkretisera likabehandlingspolicyn genom att 

beskriva hur arbetet ska bedrivas, vilka aktiviteter som ska genomföras 

samt vilka mallar och checklistor som kan användas i arbetet. 

Målsättningen är att arbetet med de aktiva åtgärderna ska inkluderas i 

arbetet på samma sätt som det systematiska arbetsmiljöarbetet är en 

naturlig del av verksamheterna. 

 

Målsättningen är att Habo kommun ska vara en arbetsplats fri från 

diskriminering och trakasserier i alla dess former och därför behöver 

arbetet med likabehandling vara levande och kunna anpassas på ett 

ändamålsenligt sätt, både utifrån lagstadgade förändringar men också med  
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hänseende på ändrade krav i verksamheterna. Personalenheten förslås 

därför bli ansvarig för att uppdatera riktlinjerna samt handlingsplaner och 

checklistor så att de hela tiden stödjer såväl lagstiftning som arbetet i 

verksamheterna. 

 

Personalutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska anta policy för 

likabehandling (PU 2018-09-27 § 29).  

 

Kommunstyrelsens behandling 

Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till personalutskottets förslag.  

 

 
---  
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Dnr KS17/243 

 § 129 Presentation av slutrapport gällande 

organisationsutredningen av äldreomsorgen 

  

Habo kommun har beslutat att genomföra en extern utredning angående 

framtidens äldreomsorg samt lednings- och verksamhetsstöd. Uppdraget 

har utförts under perioden mars till augusti 2018. Utredningen har syftat till 

att ge en bra grund till det fortsatta utvecklingsarbetet. Utredningen 

omfattar följande:  

- Utifrån konsulternas kunskap och erfarenhet av verksamheten, 

översiktligt beskriva vilka trender som finns i samhället idag när det 

gäller vård och omsorg för äldre. Vilken syn finns på den enskildes, 

anhörigas respektive samhällets ansvar? Översiktligt beskriva hur 

bilden ser ut i Habo utifrån utvecklingen i landet i övrigt samt beröra 

vilka alternativa vårdformer som finns samt ge exempel på teknikens 

möjligheter i verksamheten.  

- Gå igenom och analysera den interna styrningen med fokus på 

verksamhetsstyrningen gällande planeringsprocess och ändamålsenligt 

IT-stöd inom hemtjänsten, gå igenom och analysera motsvarande inom 

hälso- och sjukvårdsenhetens verksamhet samt göra en analys och 

bedömning av kommunens behov av särskilda boendeplatser.  

- Utifrån ovanstående punkter göra en analys av effektiviteten i 

äldreomsorgens verksamhet, utifrån behov ställt mot resurser i form av 

personal och lokaler. Särskilt fokus ska läggas på nämnd och 

förvaltningens förmåga att anpassa sig till förändrade behov enligt 

fattade biståndsbeslut. Samtidigt säkerställa att biståndsbedömningen 

är enhetlig och har en nivå som är korrekt utifrån lagstiftning.  

- Tillsammans med förvaltningsledningen, utifrån utredningens resultat 

säkerställa, kvalitetssäkra och komplettera aktuell handlingsplan för 

2018 för äldreomsorgens verksamhet. 

 

Vid dagens sammanträde presenterar konsulterna Göran Andersson och 

Eva Svensson vad de kommit fram till. Sammanfattningsvis har både 

nämnden och förvaltningsledningen redan gjort mycket för att bygga upp 

system och strukturer för att skapa bättre ledningsmässiga förutsättningar, 

samt arbetat med arbetsmiljö och arbetsglädje, men det saknas en tydlighet 

och skarpa åtgärder som skulle kunna förbättra kostnadsläget och det finns 

utrymme för ökad effektivitet och kvalitetsutveckling i verksamheten.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

--- 

 

 

  



 

Kommunstyrelsen 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-10-10  168 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/6 

 § 130 Översiktsplan 2040 – beslut om samråd 

  

Beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut översiktsplan 2040 på samråd.  

 

Ärendebeskrivning 

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell 

översiktsplan som är kommunövergripande och som ska fungera 

vägledande för kommunens långsiktiga utveckling. Översiktsplanen 

omfattar kommunens hela geografiska yta. En översiktsplan är inte 

juridiskt bindande och dess innehåll kan därför inte överklagas. Eftersom 

översiktsplanen inte är juridiskt bindande kan endast riktlinjer för framtida 

utveckling anges. Mer detaljerade bestämmelser görs i efterföljande 

detaljplaner.  

 

Översiktsplanen ska redogöra för kommunens långsiktiga visioner och mål 

när det gäller utveckling och användning av mark och vatten samt hur 

dessa kan uppnås. Översiktsplanen ska även sättas in i ett nationellt och 

regionalt perspektiv samt övergripande visa hur kommunen tar hänsyn till 

nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för en 

hållbar utveckling.  

 

Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2006-01-26. Kommun-

fullmäktige beslutade 2017-04-27 att den inte längre var aktuell och att en 

ny kommunövergripande översiktsplan skulle tas fram.  

 

Förslag till ny översiktsplan har tagits fram, ÖP 2040. Plan- och 

exploateringsenheten föreslår att översiktsplanen skickas ut på samråd 

under tiden 1 november 2018 tom 31 januari 2019. Under samrådstiden 

kommer öppna samrådsmöten att ske i, Baskarp/Fagerhult, Brandstorp 

Furusjö, Habo och Västerkärr. Det kommer också genomföras en riktad 

barndialog. 

 

---   
 

Beslutet skickas till:  

Plan-och exploateringschefen 
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Dnr KS17/178 

 § 131 Exploateringsavtal för Bränninge 2:95 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

exploateringsavtalet för del av Bränninge 2:95 m.fl. 

 

Ärendebeskrivning 

Byggnadsnämnden har godkänt förslag på detaljplan för Bränninge 2:95 

och skickat ärendet vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus inom 

exploateringsområdet. Innan beslut om antagande av detaljplanen behöver 

ett beslut om exploateringsavtal fattas. 

 

Syftet med exploateringsavtalet är att reglera förutsättningarna för 

byggnation inom exploateringsområdet och att reglera kostnader och 

genomförande för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten från 

exploateringsområdet till kommunal VA-anläggning samt utbyggnader av 

nödvändiga trafiklösningar även utanför exploateringsområdet. Avtalet 

reglerar även förutsättningarna för fastighetsbildning och övriga 

genomförandevillkor. 

 

--- 
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Dnr KS17/178 

 § 132 Antagande av detaljplan för Bränninge 2:95 samt del av 

Stora Kärr 8:1 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för 

Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1. 

 

Ärendebeskrivning 

Malmabäcken AB (sökanden) inkom 2016-02-26 med ansökan om 

planbesked för fastigheten Bränninge 2:136 (fastigheten har varit 

föremål för en fastighetsreglering och har bytt namn till Bränninge 

2:95). Sökanden önskar exploatera delar av fastigheten med 

flerbostadshus. Marken är detaljplanerad för industri men detta är inte 

längre aktuellt. Idag finns en kontorsbyggnad samt en lagerlokal på 

fastigheten. Resterande mark består av gles lövskog. Det är denna som 

sökanden önskar att exploatera.  

 

Byggnadsnämnden beslutade 2016-04-07, § 30, att lämna positivt 

planbesked och gav planenheten i uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

för Bränninge 2:95. 

 

Ett planförslag togs fram och var ute för samråd under sommaren 2017. 

Planförslaget utformades med möjlighet att bebygga marken med fem 

punkthus i åtta och tio våningar. Många synpunkter kom in under 

samrådet. I huvudsak är det höjden på bostadshusen som oroar. Det anses 

inte att tillräckligt hänsyn till angränsande bebyggelse har gjorts och att 

den planerade bebyggelsen kommer att ha insyn, speciellt till de närmsta 

villorna. 

 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-02-08, § 13 att totalhöjderna får vara 

20,5 och 32,0 meter, det vill säga sex och tio våningar höga. 

 

Detaljplanen låg ute för granskning under våren/sommaren 2018 och 

ett antal yttranden kom in under granskningstiden, vilka har 

sammanfattats i ett granskningsutlåtande. Sammanfattningsvis är det 

fortfarande höjderna som oroar. 

 

--- 
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Dnr KS18/209 

 § 133 Svar på remiss av naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att 

se över och föreslå ändringar i reglerna om 

landsbygdsutveckling i strandnära läge 

  

Beslut  

Habo kommun översänder nedanstående yttrande till naturvårdsverket.  

 

Ärendebeskrivning 

Naturvårdsverket fick i mars 2017 i uppdrag av regeringen att ses över 

LIS-reglerna i syfte att föreslå författningsändringar och eventuella andra 

åtgärder för att ytterligare främja landsbygdsutveckling i områden med 

tillgång till stränder, utan att de värden som strandskyddet långsiktigt syftar 

till att skydda äventyras. Fokus skulle ligga på att utveckla möjligheterna 

att bygga permanentbostäder. 2009 infördes nya regler för strandskyddet i 

miljöbalken och plan- och bygglagen, bland annat reglerna om 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Inriktningen var att 

utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som beaktar behovet av utveckling 

i hela Sverige, särskilt i många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt 

skydd av strändernas natur- och friluftsvärden inte äventyras (prop. 

2008/09:119). LIS-reglerna innebär att kommunerna i sin översiktsplan kan 

peka ut områden som de bedömer lämpliga för landsbygdsutveckling. Inom 

dessa områden blir det möjligt att bevilja dispens från strandskyddet eller 

upphäva strandskyddet i detaljplan. Sedan LIS infördes har olika 

synpunkter på reglerna och tillämpningen av LIS framförts, både fördelar 

men också svårigheter med systemet. Det har tidigare konstaterats att 

landsbygdsutveckling tolkas och definieras på olika sätt och att LIS-

verktyget inte upplevs flexibelt. Naturvårdsverkets förslag 

Naturvårdsverket bedömer att det finns starka fördelar med att i 

översiktsplanen peka ut områden som uppfyller kriterierna för LIS. 

LISreglernas koppling till översiktsplanen bör bibehållas. Naturvårdsverket 

har övervägt möjligheten att istället för att peka ut geografiska områden i 

översiktsplanen, ange övergripande kriterier som kan definiera LIS-

områden vid senare tillfällen. Ett sådant förfarande har dock bedömts 

medföra svårigheter när det gäller bland annat länsstyrelsernas möjlighet 

att granska översiktsplanen och medborgarnas möjlighet att förutse 

konsekvenserna av den. Naturvårdsverket har bedömt att det inte är 

lämpligt att ändra regelverket på detta sätt. Utifrån de överväganden som 

Naturvårdsverket har gjort föreslås huvuddragen i LIS-systemet bevaras 

oförändrade. Vissa mindre förändringar föreslås när det gäller 

bedömningsgrunderna till utpekandet av LIS-områden. Ett LIS-område 

behöver inte ha en ”begränsad omfattning” utan istället en ”sådan 

omfattning” att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses.  

 

Naturvårdsverket föreslår även att den nuvarande restriktivitet som gäller 

för att tillämpa LIS-reglerna i eller i närheten av tätorter specificeras gälla  
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enbart för ”större tätorter”. För att tydliggöra och underlätta möjligheterna  

till upphävande av och dispens från strandskyddet för åtgärder inom LIS-

områden föreslår Naturvårdsverket vissa förändringar av vad som får 

beaktas som särskilda skäl inom sådana områden. Formuleringen att en 

byggnation/åtgärd inom strandskydd kan prövas om den bidrar till 

utvecklingen av landsbygden, justeras med tillägget; även får beaktas om 

åtgärden kan bidra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen.  

 

Naturvårdsverket föreslår att samlokalisering till befintligt bostadshus även 

fortsättningsvis ska få beaktas som ett skäl för dispens, när det gäller 

uppförandet av enstaka en- eller tvåbostadshus. Bestämmelsens nuvarande 

formulering föreslås omformuleras. Förslaget innebär att det som särskilda 

skäl för sådana åtgärder får beaktas om huset eller husen även avses 

uppföras ”med närhet till” ett befintligt bostadshus. 

 

Ärendet har behandlats av byggnadsnämnden som föreslår att kommunen 

översänder nedanstående yttrande till naturvårdsverket (BN 2018-09-27 § 

71).  

 

Yttrande  
Kommunen bedömer att de justeringar som Naturvårdsverket föreslår 

innebär en viss uppluckring av reglerna och att det ger en ökad flexibilitet i 

bedömningen och utpekandet av LIS-områden, vilket är positivt.  

 

Kommunen bedömer, precis som Naturvårdsverket, att det är lämpligt att 

bibehålla LIS-systemets koppling till översiktsplaneringen. I och med de 

förändringar som föreslås bedömer kommunen att det finns ett behov av att 

länsstyrelserna i gemensamma riktlinjer redovisar hur bedömningsreglerna 

ska tolkas för utpekandet av LIS-områden och för de särskilda skälen. I 

Naturvårdsverkets skrivelse nämns hur kommunerna har använt LIS-

systemet på olika sätt, vilket till viss del troligtvis beror på att landets olika 

länsstyrelser har tolkat lagstiftningen på olika vis vilket resulterat i olika 

riktlinjer. Eftersom det är länsstyrelserna som bedömer kommunernas 

översiktsplaner och deras hantering av LIS-systemet, blir utgången olika. 

Särskilt viktigt för mindre kommuner med små tätorter är det att definiera 

begreppet "större tätorter". Enligt Naturvårdsverkets skrivelse framgår det i 

förarbetena att LIS kan användas för tätortsutveckling i 

landsbygdsområden så till vida detta inte hindrar att strandskyddets syften 

fortfarande tillgodoses långsiktigt. Däremot anges att det inte bör vara 

möjligt att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i 

de delar av storstadsområdena som karaktäriseras av tätbebyggelse och i 

andra tätortsområden, bland annat länscentra, där det inte finns god tillgång 

till orörda stränder. Naturvårdsverket konstaterar att dessa 

förarbetsuttalanden talar för att det redan idag finns relativt stora 

möjligheter att använda LIS i och omkring de flesta tätorter så till vida att  
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området har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. 

Kommunen bedömer att utifrån denna definition kan samtliga tätorter i 

Habo kommun vara aktuella för utpekande av LIS. Kommunen anser att 

begreppet lucktomter borde införas i strandsskyddslagstiftningen igen och  

även i samband med reglerna kring LIS. Kommunens förslag är att 

lucktomter generellt kan betraktas som särskilt skäl att få uppföra 

bostadsbyggnation i anslutning till befintlig bebyggelse. Enstaka 

lucktomter anser kommunen ha en sådan omfattning att strandskyddets 

syften fortfarande tillgodoses långsiktigt. Det finns i kommunen 

avstyckade bostadsfastigheter som inte får bebyggas på grund av 

strandskyddet, men som skulle kunna bidra till landsbygdsutveckling 

oavsett om de ligger inom utpekade LIS-områden eller ej. Habo kommun 

har en cirka 3 mil strandlinje utmed Vättern. Vättern som helhet är utpekad 

som ett särskilt område där LIS ska hanteras med restriktivitet enligt 

lagstiftningen. 

 

Möjligheten till att uppföra anläggningar om gynnar turism och 

friluftslivet, för både kommuninvånarna och besökare borde tydliggöras. 

Vättern är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet samt för 

friluftslivet i stort. Det borde finnas skäl att utföra dispens även med 

koppling till turism och friluftsliv, både för att gynna 

landsbygdsutveckling, men även för att gynna turism och friluftsliv i 

närheten av en tätort. Enligt länsstyrelsernas gemensamma riktlinjer för 

Vättern kan inte LIS-områden pekas ut i anslutning till större tätorter. Med 

hänvisning till ovan skrivna text, måste begreppet "större tätorter" 

definieras. Runt Vättern råder det ett utökat strandskydd, men som varierar 

utmed sjön. I Habo kommun är strandskyddet 300 meter, i andra 

kommuner kortare. Det borde råda samma förutsättningar för 

strandskyddet runt Vättern. Därför borde det vara ett enhetligt 

strandskyddsavstånd. 

 

---   
 
Beslutet skickas till:  

Naturvårdsverket  
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 § 134 Svar på motion om cykelvägar Habo-Furusjö och Habo-

Brandstorp 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad.   

 

Ärendebeskrivning 

Habodemokraterna (-) har inkommit med en motion där man påtalar vikten 

av att bygga samman hela Habo kommun med bra kommunikationer och 

att gång- och cykelvägar är en viktig del i detta arbete. Motionsställarena 

hänvisar till de medborgardialoger som genomförts i samband med 

upprättandet av översiktsplan 2040 där man konstaterar att gång- och 

cykelvägar är en viktig fråga för landsbygden. 

 

Motionären föreslår: 

 att kostnaden för kommunen utreds grundligt  

 att motionen skickas till budgetberedning för vidare behandling 

 att cykelvägar Habo – Furusjö samt Brandstorp prioriteras 

skyndsamt 

 

Teknisk chef Svante Modén skriver 2018-09-13 att en gång- och cykelväg 

mellan Habo – Mullsjö finns med i förslaget för regional transportplan 

2019-2029 som viktig ur regionalt perspektiv med en bedömd kostnad på 

ca 36 miljoner kronor. Innan ett eventuellt genomförande av projektet 

kommer avtal att tecknas mellan Habo kommun och Mullsjö kommun och 

Trafikverket där kostnadsfördelningen regleras. 

 

I samrådsförslaget för Habos översiktsplan 2040 föreslås att kommunen 

upprättar en cykelplan med fokus på tätorterna men även kopplingarna 

mellan orterna och satsningar på cykelturism. Planförslaget föreslår även 

att en cykelväg byggs som binder ihop Habo tätort med orterna i norr, och 

vidare mot Hjo. 

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad (AU 2018-

09-25 § 78). 

 

Kommunstyrelsens behandling 

Morgan Malmborg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

 

--- 
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 § 135 Utredning av funktionshinderomsorgen 

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en utredning ska genomföras av 

funktionshinderomsorgen av extern konsult. Finansiering sker inom 

kommunstyrelsens ram.   

 

Ärendebeskrivning  
Funktionshinderomsorgen i Habo kommun står inför stora utmaningar med 

en växande befolkning. Befolkningstillväxten i Habo innebär bland annat 

att fler barn och unga med funktionsnedsättning flyttar till Habo och 

behovet av insatser från socialtjänsten har ökat för denna grupp. 

 

Socialförvaltningen anser att det finns ett stort behov av att en utredning 

görs för att hitta sätt att anpassa och finna samordningsfördelar för att 

långsiktigt säkerställa att verksamheterna inom funktionshinderomsorgen 

bedrivs effektivt och ändamålsenligt.  

  

Utredningen ska omfatta följande huvudfrågeställningar: 

- Bedriver funktionshinderomsorgen verksamheten kostnadseffektivt? 

- Hur sker uppföljning av ekonomi, verksamhet, kvalitet och effektivitet? 

- Har verksamheten en anpassad och effektiv organisation? 

- Sker myndighetsutövningen på ett rättssäkert sätt, effektivt och med 

regelbundna uppföljningar? 

- Genomförs de beviljade insatserna och till vilken kvalitet? 

- Sker personalbemanningen effektivt och i enlighet med brukarnas 

behov? 

- Vilka krav och utmaningar kommer att ställas på 

funktionshinderomsorgen i framtiden? 

- Har Habo kommun en struktur och volym på verksamheten som 

motsvarar dagens och framtidens behov på 5-10 års sikt?  

  

Socialnämnden har föreslagit att en extern konsult gör en utredning av 

funktionshinderomsorgen (SN 2018-09-26 § 79). Kostnad enligt offert är 

cirka 200 000 kronor. Kommunstyrelsen har avsatt 500 000 kronor för 

utredning av socialförvaltningens verksamheter och kostanden för att 

utreda funktionshinderomsorgen ryms inom de avsatta medlen.  

 

Utredningen föreslås ske under oktober och november och slutrapporteras 

till socialnämnden i december 2018.  

 

---  
 

Beslutet skickas till:  

Socialnämnden 



 

Kommunstyrelsen 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-10-10  176 

 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/241  

 § 136 Begäran om utökad borgen för Habo Bostäder AB    

  

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen 

skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta 

lånebelopp om 317 450 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

 

Ärendebeskrivning 

Habo Bostäder AB har i skrivelse 2018-09-10 inkommit med begäran om 

ökad kommunal borgen med 30 000 000 kronor. Orsaken är ökat 

upplåningsbehov i samband med nybyggnad av 20 lägenheter på 

fastigheten Gunnarsbo 1:62. I april 2018 beslöt kommunfullmäktige  att 

borgenssumman för Habo Bostäder AB får uppgå till högst  

287 450 000 kronor (KF 2018-04-26 § 36). Om kommunfullmäktige 

bifaller Habo Bostäders framställan kommer borgensumman för Habo 

Bostäder AB att uppgå till högst 317 450 000 kronor. 

 

---  
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Dnr KS18/233 

 § 137 Avtal mellan Region Jönköpings län och kommunerna i 

Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda 

hälso- och sjukvård i ordinärt boende – reviderat KomHem-

avtal 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

- ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under augusti 2018, 

- ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets socialchefer i 

uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och förbättringar 

samt vid behov föreslå avtalsförändringar, 

- apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller 

sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör 

belysas i ett kommande arbete, 

- godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till förtydligande, 

- ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med 

ikraftträdande från och med 1 januari 2019. 

 
Ärendebeskrivning  
I oktober 2017 sades avtalet mellan kommunerna och regionen upp för 

omförhandling. 14 juni 2018 beslutade Primärkommunalt 

samverkansorgan  

- att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets 

socialchefer i uppdrag att arbeta fram en handlingsplan under 

augusti 2018,  

- att ge Kommunal utvecklings utvecklingschef och länets 

socialchefer i uppdrag att kontinuerligt arbeta med uppföljning och 

förbättringar samt vid behov föreslå avtalsförändringar,  

- att apodos och gränsdragningsfrågan region och kommun vad gäller 

sjukvård är av stor betydelse för länets kommuner och dessa bör 

belysas i ett kommande arbete,  

- att godkänna hälso- och sjukvårdsdirektörens förslag till 

förtydligande,  

- att ställa sig bakom förslag till reviderat KomHem-avtal med 

ikraftträdande från och med 1 januari 2019 samt  

- att rekommendera länets kommuner och Region Jönköpings län att 

anta ovanstående förslag till beslut. 

 

Ärendet har behandlats av socialnämnden som föreslår 

kommunfullmäktige besluta enligt förslaget (SN 2018-08-29 § 66).  

 

---  
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Dnr KS18/238 

 § 138 Svar på remiss om utvärdering av närtrafiken  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen översänder kommunledningsförvaltningens yttrande till 

länstrafiken.  

 

Ärendebeskrivning 

Jönköpings Länstrafik har sedan ett år tillbaka arbetat med en utvärdering 

av Närtrafiken som är en verksamhet under Serviceresor hos Länstrafiken. 

I utvärderingen presenteras bakgrund, historik samt utfall av nuvarande 

verksamhet med Närtrafik i Jönköpings län. Utöver detta presenteras 

förslag till vissa regeländringar samt förslag på utveckling av Närtrafiken 

och därtill beräknade kostnadsökningar. 

 

Region Jönköpings län har genom Jönköpings Länstrafik ställt ett antal 

frågor till länets kommuner samt gett kommunerna möjlighet att komma 

med synpunkter och förslag till kommande arbete med regelverket och 

utveckling av närtrafiken. 

 

Kommunledningsförvaltningen har genom administrativ chef Frida 

Wahlund skrivit ett förslag till yttrande. 

 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Länsstrafiken 
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Dnr KS18/234 

 § 139 Deltagande i projektet FASTR – snabbare omställning till 

fossilfria transporter i Jönköpings län 

  

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att bevilja medfinansiering av Projektet 

”FASTR-snabbare omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län” 

med 10 000 kronor per år 2019-2021 samt delta i aktiviteter i projektet med 

50 arbetstimmar per år under samma period. Finansiering sker inom 

kommunstyrelsens budgetram. 

 

Ärendebeskrivning 

Projektet har som mål, att både stad och landsbygd i Jönköpings län, har 

tillgång till en mångfald av förnybara och icke fossila drivmedels- 

laddningsalternativ där regional infrastruktur, upphandlingar och 

drivmedelsproduktion främjar näringslivets och framförallt små- och 

medelstora företags möjligheter att verka och utvecklas. Syftet är att ge 

samhället bättre förutsättningar att nå prioriteringen om en fossiloberoende 

fordonsflotta 2030 och med ambitionen att bli ett Plusenergilän till 2050.  

Den primära målgruppen för projektet är Jönköpings läns kommuner, 

kommunala bolag, energibolag, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i 

Jönköping samt stora och medelstora privata aktörer i länet som har egna 

transporter, köper transporter har egna fordonsparker eller är verksamma 

inom länets drivmedels- och laddinfrastruktur. Den sekundära målgruppen 

är små- och medelstora företag samt medborgare i Jönköpings län som 

påverkas och kan dra nytta av att de större offentliga och privata aktörerna 

går före och får saker att hända så att det finns en förnybar infrastruktur i 

hela länet och att hållbara transporttjänster efterfrågas.  

Projektet beräknas pågå i tre år från 2019-01-01 – 2021-12-31. Det ägs av 

Energikontor Norra Småland som är en del av Region Jönköpings län och 

projektledning sker i samverkan med Länsstyrelsen i Jönköpings län som 

medverkar som samverkanspart. Budgeten är på preliminärt 19,8 miljoner 

kronor. Projektmedel söks från Europeiska regionala strukturfonden 

(ERUF) via Tillväxtverket som kräver 50 procent medfinansiering. 

Projektet beräknas sysselsätta cirka 5 tjänster och tjänsterna kommer att 

finnas inom Region Jönköpings läns organisation samt hos Länsstyrelsen.  

Planen är att arbeta inom fem olika arbetspaket vilka är 

 Aktörssamverkan för utveckling och kunskap. 

 Kollektivtrafik och förnybart. 

 Tanka förnybart och ladda i hela länet. 

 Logistikområden och tunga transporter. 

 Produktion av förnybara drivmedel och energilagring. 
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Satsningar av den här typen där medel söks från europeiska regionala 

strukturfonden är inte möjliga utan att både privata och offentliga aktörer 

går samman genom att finansiera och delta i satsningen. Energikontoret i 

Norra Småland gör bedömningen att följande fördelar finns för de som 

väljer att delta i projektet:  

 snabba på etableringen av tank- och laddinfrastruktur. 

 förstärkta resurser för att snabba på skiftet av den egna 

fordonsflottan. 

 ökat fokus på logistikområden och tunga transporter. 

 kunskapsuppbyggnad, innovation och drivmedelsproduktion. 

 kopplat varumärke till hållbarhet.  

 

Kommunerna Habo, Sävsjö, Gnosjö, Mullsjö och Aneby föreslås 

medfinansiera tio tusen kronor vardera för respektive år 2019-2021 samt 

bidra med 50 timmar arbetstid per kommun och år i arbetsblocken 

 aktörssamverkan för utveckling och kunskap 20 timmar per år. 

 tanka förnybart och ladda i hela länet 20 timmar per år. 

 produktion av förnybara drivmedel och energilagring 10 timmar per 

år. 

  

---  
 

Beslutet skickas till:  

Region Jönköpings län, energikontoret@rjl.se  
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Dnr KS18/104 

 § 140 Svar på motion om likabehandlingsprincipen vid 

bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo  

  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 

kommunledningsförvaltningen för utredning gällande ersättningsmodellen 

för markintrång, anslutningsavgifterna och den totala kostnaden för 

fiberutbyggnadsprojektet.  

 

Reservationer 

Susanne Wahlström, Henrik Sporrong Esbjörnsson och Fredrik Wärnbring 

från Moderaterna reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Ulf Bertills och Hanna Englund från Centerpartiet har lämnat in en motion 

angående vad de kallar  likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad 

på landsbygden i Habo. 

 

Motionärerna kräver att det ska vara samma kostnad för att ansluta en 

fastighet till bredbandsnätet oavsett var fastigheten är belägen i kommunen 

och eftersom det kostar cirka 15 000 kronor att ansluta en fastighet i 

centralorten så menar de att samma summa kan accepteras på landsbygden. 

 

Kommunfullmäktige har antagit en bredbandsstrategi för åren 2016-2020 

(KF 2016-10-27 § 110). I strategin framgår att det kommer att krävas 

mycket omfattande investeringar och ett stort engagemang från 

bredbandsaktörer, invånare, kommunen, regionen och staten om de 

uppsatta målsättningarna som staten fastslaget angående 

bredbandsutbyggnaden skall kunna uppnås. I antagen strategi framgår 

också att utbyggnad av bredband inte är en primärkommunal angelägenhet 

och att kommunen inte aktivt ska delta i utbyggnaden av fibernätet. 

Däremot ska kommunen agera på olika sätt för att skapa möjligheter till en 

fortsatt utbyggnad via nätoperatörer och exempelvis fiberföreningar.  

 

Vissa förutsättningar för kommunens engagemang slås också fast. Bland 

annat att kommunen ska kunna pröva att ge ett visst ekonomiskt stöd för att 

förbättra möjligheten till bredband där marknadsförutsättningarna är 

otillräckliga. Detta har verkställts och det är nu möjligt att ansöka om ett 

stöd upp till 10 000 kronor för kostnader överstigande 15 000 kronor. Det 

fastslås också att för att kunna ha en hög utbyggnadstakt och använda 

nedlagda resurser på effektivaste sätt så ska lokala initiativ stimuleras och 

tätorter prioriteras. Kommunen ska också, med beaktande av gällande 

lagstiftning om upphandling, neutralitet m.m. samarbeta med nätoperatörer 

som verkar i kommunen.  
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Forts § 140 

Arbetssättet för genomförande ska vara att kommunen har en samordnande 

roll mellan olika aktörer, samordna verksamheter inom bolagskoncernen så 

att utbyggnaden underlättas, uppmuntra permanentboende och 

verksamhetsutövare att samverka på olika sätt samt samverka med 

närliggande kommuner och region och beakta bredbandsutbyggnaden i 

översiktsplanearbetet. 

Kommunchef Jan Sundman skriver 2018-06-26 att när det gäller 

prissättningen av vad en anslutning kostar på olika platser i kommunen 

torde det dock vara en fråga för de nätoperatörer som är aktiva i 

kommunen. Då det för närvarande i huvudsak är Habo energi som bygger 

ut nätet på landsbygden i Habo så måste det vara bolagets styrelses uppgift 

och ansvar att utifrån vad bolagets kalkyler visar att fastställa priset så att 

bolaget klarar av att ha en fortsatt långsiktig hållbar ekonomi. Vid en 

kontakt med Habo energis VD framgår också att den prissättning som 

erbjuds kunder på landsbygden idag innebär en stor utmaning och 

förutsätter en lång återbetalningstid innan kalkylen går ihop sig.  

 

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska avslås (AU 2018-09-25 § 85). 

 

Kommunstyrelsens behandling  

Nils-Inge Carlsson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare 

utredning.  

 

Lars Davidsson (KD) och Susanne Wahlström yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag om att motionen ska avslås.  

 

Ulf Bertills (C) yrkar att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning 

gällande ersättningsmodellen för markintrång, anslutningsavgifterna samt 

den totala kostnaden för fiberutbyggnadsprojektet.  

 

Ordföranden finner att det finns förslag om återremittering och ställer 

därför proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller 

om det ska återremitteras. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

beslutar att återremittera ärendet.  

  
--- 
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Dnr KS18/114 

 § 141 Svar på motion om insatser för att minska psykisk ohälsa 

bland barn och ungdomar 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad.  

 

Reservationer 

Susanne Wahlström (M) reserverar sig mot beslutet.  

 

Ärendebeskrivning 

Susanne Wahlström (M) har inkommit med en motion som handlar om 

insatser för att minska den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i 

Habo. I motionen föreslås att en översyn görs av hur det ser ut med 

tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun samt att 

en utvärdering till elever alternativt vårdnadshavare görs angående 

tillgängligheten och även om möjlig, om man ser ett behov, att 

tillgängligheten ökas. Motionen har remitterats till barn- och 

utbildningsnämnden.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har genomfört en översyn av 

tillgängligheten till skolsköterska och skolkurator i Habo kommun. I snitt 

ansvarar respektive skolsköterska/skolkurator för 450 elever per 

heltidsanställning, vilket följer riktlinjerna från skolsköterskornas 

riksförening. Jämfört med övriga kommuner i regionen kan 

tillgängligheten till både skolsköterskor och skolkuratorer anses vara god. 

 

Att insatser görs så tidigt som möjligt är viktigt för att främja barns och 

ungdomars psykiska och fysiska hälsa. Habo kommun ligger idag i 

framkant i Region Jönköpings län, vad det gäller elevhälsans främjande 

och förebyggande uppdrag. Habo har vid flera tillfället lyfts som ett gott 

exempel på olika konferenser och föreläsningar. För att bibehålla kvalitén 

och möjligheten för elevhälsan att verka förebyggande och främjande i sina 

professioner, i takt med det ökade elevantalet i Habo kommun, ställer sig 

barn- och utbildningsförvaltningen sig positiv till att ekonomiska medel 

tillförs för en utökning av elevhälsan. Om en utökning av elevhälsan inte 

sker i takt med att antalet elever ökar, kommer tillgängligheten till 

skolsköterska och skolkurator för Habo kommuns elever att minska och 

möjligheten för skolsköterskor och skolkuratorer att verka förebyggande 

och främjande i det generella arbetet (ex. gruppverksamhet) kommer att få 

stå tillbaka. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig även positiv till 

en utvärdering till elever och vårdnadshavare angående tillgängligheten till 

skolsköterska/skolkurator i Habo kommun. 

  
--- 



 

Kommunstyrelsen 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum  Sida 

  2018-10-10  184 

 

 
Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS18/14 

 § 142 Svar på motion om familjepark 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att översända motionen till 

budgetberedningen inför arbetet med budget 2020, och att därmed anse 

motionen vara besvarad.  

 

Ärendebeskrivning 

Niklas Fungbrandt (M) har lämnat in en motion där man föreslår att en 

familjepark anläggs inom Slättenområdet. Han föreslår att två av 

barackerna rivs och att beachplanerna flyttas till sporthallen. 

 

Motionen har remitterats till fritids- och kulturnämnden som anser att 

förslaget om familjepark i stort är positivt, det är bra att allt samlas inom 

ett område. Det finns dessutom redan idag ett stort utbud av aktiviteter 

inom Slättenområdet. Nämnden skriver att det dock inte finns någon 

anledning att flytta nuvarande och mycket väl fungerande 

beachvolleyplaner till sporthallen. Planerna kan bibehållas på nuvarande 

plats och utökas med ytterligare två banor (från sex till åtta) vilket också är 

Habo Wolleys önskemål. Beachvolleyplanerna anlades gemensamt av 

Habo Wolley, Smålandsidrotten och Habo kommun och Habo Wolley har 

ett nyttjanderättsavtal som sträcker sig fram till 2023. 

 

Om de två västra barackerna rivs kan resterande utrustning i motionens 

förslag få plats inom området utan att beachvolleyplanerna flyttas. Då blir 

totalkostnaden också betydligt mindre eftersom man sparar in kostnaden 

för nyanläggning av beachvolleyplaner vid sporthallen. 

 

--- 
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Dnr KS18/84 

 § 143 Redovisning av ej avgjorda motioner 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda 

motionerna.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 

kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 

närvarande 16 motioner som inte är avgjorda: 

 

 

1. Motion om familjepark (M) 

Inkom 2018-03-22 

Behandlas vid dagens sammanträde 

 

2. Motion om trygghetsboenden i Habo kommun (-) 

Inkom 2018-03-22 

Remitterad till socialnämnden. 

 

3. Motion om cykelväg mellan Habo-Furusjö och Habo-Brandstorp (-) 

Inkom 2018-03-22 

Behandlas vid dagens sammanträde 

 

4. Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad (C) 

Inkom 2018-04-26 

Behandlas vid dagens sammanträde 

 

5. Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i 

form av generationsboende (C) 

Inkom 2018-04-26 

Remitterad till byggnadsnämnden. 

 

6. Motion om insatser för att minska psykisk ohälsa bland barn och 

ungdomar (M) 

Inkom 2018-04-26 

Behandlas vid dagens sammanträde. 

 

7. Motion om område för motorburen ungdom (SD) 

Inkom 2018-06-14 

 

8. Motion om att inrätta ett tvärprofessionellt demensteam (M, C, KD) 

Inkom 2018-06-14 

Remitterad till socialnämnden. 
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Forts § 143 

 

9. Motion om att ändra benämningen brukare till omsorgstagare (M, 

C, KD) 

Inkom 2018-06-14 

Remitterad till socialnämnden. 

 

10. Motion om ökad trygghet i kontakt med vården (M) 

Inkom 2018-06-14 

Remitterad till socialnämnden. 

 

11. Motion om att använda inställda kommunfullmäktigesammanträden 

till allmänpolitisk debatt (L) 

Inkom 2018-08-30 

 

12. Motion om att utveckla Habos torgdag (SD) 

Inkom 2018-08-30. 

 

13. Motion om studentbostäder (SD) 

Inkom 2018-08-30. 

 

14. Motion om stöd till personer med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer (L) 

Inkom 2018-08-30 

Remitterad till socialnämnden. 

 

15. Motion om fler busskurer vid väg 195 (M) 

Inkom 2018-08-30 

 

16. Motion om konsekvenser av sommarens väder och torka (C) 

Inkom 2018-08-30. 

Remitterad till näringspolitiska rådet. 

 

--- 
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Dnr KS18/84 

§ 144 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna redovisningen av de ej avgjorda 

medborgarförslagen 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 

kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 

närvarande två medborgarförslag som inte är avgjort: 

 

1. Medborgarförslag om vägskötsel i Brandstorp 

Inkom 2018-08-07 

 

2. Medborgarförslag om planering för klimatsmart energiproduktion 

Inkom 2018-09-20 

 

 

 

--- 
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§ 145 Anmälningsärenden 

  
Beslut 

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

 

1. Skrivelse angående medborgarförslag om omdisponering av Blå 

torget, samt svar på hur man överklagar.  

 

--- 
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§ 146 Redovisning av delegationsbeslut 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 

Ärendebeskrivning 

Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 

Protokoll från arbetsutskottet   2018-09-25 

Beslut om upptagande av lån  Nr 35 

 

--- 

 

 

 

 

 


