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Dnr KS18/58 

§ 92 Näringslivsstrategi 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
näringslivsstrategin. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april 2018 att en 
näringslivsstrategi skulle tas fram tillsammans med näringslivet för Habo 
kommun. En genomtänkt agenda med fokus på att skapa förutsättningar för 
utveckling och arbetstillfällen. Anvisningarna var att strategin ska utgå från 
och klargöra viktiga utmaningar som service till företag, samverkan mellan 
kommun och näringsliv, förutsättningar för företagande och 
entreprenörskap, kreativitet och innovation, kompetensförsörjning samt 
inflyttning och nyetableringar av företag. 

Styrgrupp för arbetet har varit Näringspolitiska rådet och projektledare 
som arbetat fram materialet har varit näringslivsanvarig Monika Raske 
samt affärscoach Kenneth Hellman. 

Strategin har tagits fram via samtal och workshop med ett 15-tal företag, 
företagsföreningar, förvaltningschefer och förtroendevalda. Fokus har varit 
på att den ska vara handlingsinriktad och på så sätt kunna vara en grund för 
det fortsatta arbetet att kontinuerligt förbättra näringslivsklimatet i Habo 
kommun 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Karl-Fredrik Anner (S), Henrik Esbjörnsson (M), 
Marie Lindholm (KD), Hanna Englund (C), Maria Alfredsson (KD) och 
Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till arbetsutskottets föreslag om att 
kommunfullmäktige ska anta strategin. 

_____ 
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Dnr KS19/86 

§ 93 Ekonomisk uppföljning för tertial 1 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2019. 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att 
socialnämnden och kommunstyrelsen får i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde i september inkomma med en 
handlingsplan över hur man ska nå en budget i balans. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomichef Johan Bokinge redogör för tertialuppföljningen och 
sammanfattningsvis visar prognosen för 2019 ett positivt resultat på 26 
miljoner kronor vilket är 10 miljoner bättre än budget. 

Ekonomichef Johan Bokinge redogör för tertialuppföljningen och 
sammanfattningsvis visar prognosen för 2019 ett positivt resultat på 26 
miljoner kronor vilket är 10 miljoner bättre än budget. 
Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 
redovisar underskott om sammanlagt 7,6 miljoner och dessa avvikelser 
förklaras bland annat av ökade kostnader för bredbandsbidrag och ökade 
kostnader för införandet av "Heltid som norm". 

Johan Bokinge påpekar att om inga åtgärder vidtas kommer inte något av 
fullmäktiges mål om "God ekonomisk hushållning" att uppnås 2019. 
Målsättningarna är dock ambitiösa och kommunens resultat ligger nära 
måluppfyllelse. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna den 
ekonomiska uppföljningen för tertial 1 2019 (AU 2019-05-14 § 52). 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Anders Rickman (L) yrkar att socialnämnden får i uppdrag att till 
kommunstyrelsens sammanträde i september inkomma med en 
handlingsplan för hur nämnden ska nå en budget i balans, samt att 
kommunstyrelsen själva också tar fram en handlingsplan.   

_____ 
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Dnr KS19/137 

§ 94 Utvärdering av två-årsbudget samt återgång till ett-
årsbudget 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återgå till ett-
årsbudget, vilket innebär att kommunfullmäktige i november beslutar om 
budget för det kommande året, samt om ram för de två därpå följande 
åren.  

Ärendebeskrivning 
I kommunallagen behandlas regelverket kring kommunens budget. Enligt 8 
kap 4 § ska kommuner och landsting varje upprätta en budget för nästa 
kalenderår (budgetår). I 8 kap § 5 sägs att budgeten ska innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för 
ekonomin för en period av tre år. 

Enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016 (§ 88) ska 
kommunfullmäktige ta beslut i november år 0 om budgetar för år 1 och år 
2 samt plan för år 3. År 1 beslutar kommunfullmäktige i november om 
budget för år 2 och år 3 samt plan för år 4. Om inget, för budgeten, mycket 
väsentligt har inträffat är budgeten för år 2 oförändrad jämfört med beslutet 
som togs år 0. 

Denna modell har tillämpats under två budgetprocesser och har nu 
utvärderats av ekonomienheten. Utvärderingen visar att det är svårt att 
tillämpa två-årsbudget när kommunen växer och en relativt osäker 
befolkningsprognos ligger till grund för budgeten. 

Det är dock av största vikt att fortsätta att göra en detaljerad planering för 
mer än ett år framåt. Men för att underlätta arbetet föreslås följande 
beslutsordning: 

År 0 
Kommunfullmäktige beslutar i november om budget för år 1 och plan för 
år 2 och år 3. 

År 1 
Kommunfullmäktige beslutar i november om budget för år 2 och plan för 
år 3 och år 4. Det innebär bl.a. att budgeten för år 2 jämfört med plan för år 
2 har uppdaterats med aktuell befolkningsprognos. 

_____ 
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Dnr KS19/182 

§ 95 Avslutande av barn- och utbildningsnämndens 
resultatfonder 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avsluta barn- och 
utbildningsnämndens resultatfonder från och med den 1 januari 2019. 

Ärendebeskrivning 
I januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att från år 2010 införa 
resultat-/utjämningsfonder, som ett treårigt projekt, inom barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. 

Den utvärdering som genomfördes efter projektets slut, visade att 
resultatfonderna hade fungerat mycket bra under projekttiden. I november 
2012 beslutade kommunfullmäktige att permanenta resultatfonderna och 
att det även skulle gälla kulturskolans verksamhet. 

Enligt Habo kommuns ekonomistyrningsprinciper, som beslutats av 
kommunfullmäktige den 25 februari 2016 anges att det finns ett antal så 
kallade resultatfonder inom barn- och utbildningsnämnden. Över- och 
underskott kan under vissa förutsättningar balanseras mellan åren. För att 
använda behållningen i resultatfonderna krävs att såväl barn- och 
utbildningsnämnden som kommunen som helhet beräknas redovisa ett 
positivt resultat för innevarande år. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår den 23 april 2019 (§ 42) att 
resultatfonderna avslutas från och med den 1 januari 2019 då det är 
orimligt för en enhetschef att i början av ett kalenderår bedöma huruvida 
nämnden och kommunen som helhet kommer att redovisa ett positivt 
resultat för hela året. 

_____ 
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Dnr KS19/180 

§ 96 Omfördelning av budget från kommunstyrelsen till barn- 
och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela två miljoner 
kronor från kommunstyrelsens (tekniska förvaltningen) budget till barn- 
och utbildningsnämndens budget. 

Ärendebeskrivning 
Omfördelningen avser kostnader för barn- och utbildningsnämndens 
måltidsverksamhet då den genomförda kostnadsberäkningen som gjordes 
tillsammans med tekniska förvaltningen i samband med budgetarbetet 
2019 har visat sig vara två miljoner för låg.  

 I tekniska förvaltningens budget för år 2019 finns 3,48 miljoner  kronor 
avsatt för evakueringskostnader i samband med ombyggnad av 
centralköket. Enligt en ny beräkning behövs inte mer än ca 
200 000 kronor av de budgeterade medlen år 2019. 

Finansieringen av de, i förhållande till budgeten, ökade måltidskostnaderna 
föreslås därför ske genom att tekniska förvaltningens budget reduceras 
med två miljoner kronor. Detta kan göras på grund av att 
evakueringskostnaderna enligt ovan beräknas bli väsentligt lägre än 
budget. 

_____  
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Dnr KS19/181 

§ 97 Upphandlingspolicy  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 
upphandling. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har sedan 2008 haft en policy för upphandling, som 
sedan dess enbart justerats med nya gränsbelopp under 2010. 

Då regelverket till viss del ändrats under senaste tiden finns nu ett behov 
av att i sin helhet se över den policy som kommunen har beträffande 
upphandling. Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till policy och 
riktlinjer för upphandling. Policyn och riktlinjerna innehåller de 
huvudprinciper som ska gälla för Habo kommuns totala inköpsbehov och 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Policyn ska visa hur vi i 
kommunen arbetar med inköp och upphandling för att bidra till 
kommunens vision och mål. 

Policyn antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna av kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige ska anta policy för 
upphandling (KSAU 2019-05-14 § 50).  

Kommunstyrelsens behandling 

Anders Rickman (L) och Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

_____ 
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§ 98 Riktlinjer för upphandling 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjerna för upphandling. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har sedan 2008 haft en policy för upphandling, som 
sedan dess enbart justerats med nya gränsbelopp under 2010. 

Då regelverket till viss del ändrats under senaste tiden finns nu ett behov 
av att i sin helhet se över den policy som kommunen har beträffande 
upphandling. Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till policy och 
riktlinjer för upphandling. Policyn och riktlinjerna innehåller de 
huvudprinciper som ska gälla för Habo kommuns totala inköpsbehov och 
upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Policyn ska visa hur vi i 
kommunen arbetar med inköp och upphandling för att bidra till 
kommunens vision och mål. 

Policyn antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna av kommunstyrelsen. 

_____  
 

Beslutet skickas till:  
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder  
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§ 99 Information översiktsplanen 
Plan- och exploateringschef Linda Tubbin går igenom de synpunkter som 
länsstyrelsen haft på samrådsförslaget och vilka ändringar som har gjorts 
utifrån detta.  

Ordföranden tackar för informationen.  

_____  
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Dnr KS19/150 

§ 100 Svar på remiss över kommunalt 
bostadsförsörjningsprogram 2019–2024 för Jönköpings 
kommun 

Beslut 
Habo kommun lämnar följande yttrande: 

Habo kommun ser positivt på Jönköpings kommuns bostadsförsörjnings-
program. Utifrån målsättningar som finns i både Habo och Jönköpings 
kommuner om ett ökat bostadsbyggande och målsättningar om ett ökat 
hållbart resande, vill Habo kommun lyfta vikten av att Jönköpingsbanans 
framtida potential som pendlingsstråk finns med i åtanke i arbetet med 
Jönköpings bostadsförsörjningsprogram. 

Ärendebeskrivning 
Jönköpings kommun har bjudit in Habo kommun till att lämna synpunkter 
på deras remissutgåva av kommunalt bostadsförsörjningsprogram för 
2019-2024 (KBFP 2019-2024). 
Habo kommun ser positivt på Jönköpings kommuns bostadsförsörjnings-
program. Ett mål för bostadsutvecklingen som tas upp är att det i 
genomsnitt ska påbörjas 1 000 bostäder per år, varav 200 ska vara villor 
och grupphus. 
 
Habo kommun väljer att kommentera det som kan komma att påverka 
Habo kommun. I bostadsförsörjningsprogrammet har Jönköpings kommun 
på kartor markerat områden för utveckling av bostäder. Några av dessa 
ytor ligger  utmed Jönköpingsbanan. 
 
Habo kommun har i sin översiktsplan 2040 lyft frågan om ett framtida 
dubbelspår på Jönköpingsbanan för att i framtiden kunna underlätta 
pendling mellan kommunerna. Jönköping, Vaggeryd, Mullsjö och Habo 
kommuner har åtagit sig att i enlighet med Sverigeförhandlingen bygga 
14 000 bostäder fram till år 2035. I samverkan med dessa kommuner och 
utifrån Sverigeförhandlingen har vikten av tillgängliga kommunikationer 
inom regionen lyfts, specifikt Jönköpingsbanans framtida potential som 
pendlingsstråk inom bostads- och arbetsmarknadsregionen som Jönköpings 
region utgör. Utifrån målsättningar som finns i både Habo och Jönköpings 
kommuner, om ett ökat bostadsbyggande och målsättningar om ett ökat 
hållbart resande, vill Habo kommun lyfta vikten av att Jönköpingsbanans 
framtida potential som pendlingsstråk finns i åtanke i arbetet med 
Jönköpings bostadsförsörjningsprogram. 
_____ 
 
Beslutet skicks till: Jönköpings kommun 
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Dnr KS19/103 

§ 101 Svar på remiss av översiktsplan för Tidaholms kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande: 

Habo kommun ställer sig positiva till Tidaholms kommuns förslag till 
översiktsplan. Habo kommun förutsätter att en dialog förs med Habo 
kommun vid förändrad markanvändning intill kommungränsen eller andra 
förändringar som kan påverka Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Tidaholms kommun har bjudit in Habo kommun till samråd för deras 
översiktsplan ”Översiktsplan 2030. 

Tidaholms översiktsplan tar upp relevanta mellankommunala intressen 
som berör Habo kommun såsom infrastrukturfrågor (väg 26) samt 
riksintressen som berör flera kommuner. Hökensås lyfts särskilt, även det 
gemensamma projektet Outdoor Hökensås. 

Tidaholms kommun pekar i översiktsplanen ut ett tyst område som berör 
delar av Hökensås. Det tysta området angränsar till Habo kommun. Habo 
kommun ser inte att det tysta området utgör någon intressekonflikt 
eftersom det angränsande området i Habo kommun ingår i riksintresse för 
friluftslivet, naturvård samt det rörliga friluftslivet kring Vättern med öar 
och strandområden. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Tidaholms kommun  
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Dnr KS19/179 

§ 102 Alternativ för utformning av ny gång- och cykelväg på 
Jönköpingsvägen, Habo 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnaden sker enligt alternativ 1 med 
en avsmalning av vägbanan över bron och att finansiering sker med medel 
ur investeringsprojekt 21990 (ospecificerat). 

Ärendebeskrivning 
Projektet avser utformningen av en avgränsad passage över en vägtunnel 
för en ny gång- och cykelbana längs Jönköpingsvägen. Gång- och 
cykelbanan ska knyta ihop Södergatan med befintlig gång- och cykelväg, 
som är mellan Bagaregatans förskola och kommunförrådet.  
 
Tekniska förvaltningen har låtit ta fram tre förslag för en gång- och 
cykelväg längs Jönköpingsvägen: 

1. En avsmalning av vägen till förmån för gång- och cykelbana, 
kostnad ca 1,6 miljoner kronor. 

2. Gång- och cykelbanan leds upp och ned längs terrängen på befintlig 
industrimark, kostnad ca 1,5 miljoner kronor + mark 

3. Befintlig bro breddas och förstärks för att ge plats för gång- och 
cykelbana, kostnad ca 3 miljoner kronor. 

Arbetsutskottet föreslår alternativ 1 (avsmalning), vilket är mest 
fördelaktig ur både trafiksäkerhetssynpunkt och kostnadssynpunkt. För 
åtgärden har statligt stöd om 50 % av kostnaden beviljats (KSAU 2019-05-
14 § 44).  

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Teknisk chef 
Gatu/va-chef 
Ekonomienheten 
Controller  
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Dnr KS19/52 

§ 104 Svar på medborgarförslag om ny infart till förskolan 
Upptäckaren 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla medborgarförslaget. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med förslag på att ändra infarten till 
förskolan Upptäckaren så att man kör in på parkeringens västra del och ut 
från parkeringens östra del, mot räddningstjänsten. Förslagsställaren 
motiverar detta med att siktförhållandena vid den östra delen är bristfälliga 
och att det därför finns risk för att bilister kan kollidera med cyklister som 
åker på cykelvägen som går förbi parkeringen och korsar och in- och 
utfarterna. 

Tekniska förvaltningen anser att förslaget är bra och kan bidra till ökad 
trafiksäkerhet. Som en konsekvens av att in- och utfart byter plats behöver 
linjemålningen för parkeringsrutorna göras om eftersom dom är anpassade 
till förutsättningen att infart sker från den östra sidan. 

Tekniska förvaltningen kommer i samråd med verksamheten att låta 
genomföra den föreslagna förändringen enligt medborgarförslaget och 
anpassa linjemålning enligt nya förutsättningar. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagställaren 
Gatu/va-chef 
Teknisk chef  
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Dnr KS19/55 

§ 105 Svar på medborgarförslag om gångväg till 
pendelparkeringen vid Habo station 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med hänvisning till nedanstående beskrivning 
att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Ärendebeskrivning 
En medborgare har inkommit med synpunkter på anslutningen av 
pendelparkeringen vid Industrigatan mot perrongen. Medborgaren anser att 
det inte är lämpligt att behöva gå via perrongen på den västra sidan av 
järnvägen om man ska behöva gå över till östra sidan för att resa med buss 
eller tåg. 

I den ursprungliga utformningen av pendelparkering planerades en gång- 
och cykelväg parallellt med perrongen för att ansluta mot asfaltsytan 
mellan perrong och bostadshus, i överensstämmelse med 
medborgarförslaget. 

Bygglovet för pendelparkering överklagades dock av boende i hyreshuset  
vid Onkel Adams väg med motivet att den föreslagna gång- och 
cykelvägen skulle försämra möjligheten att utnyttja gräsmattan framför 
husen och att det skulle innebära störningar för de boende. Tekniska 
förvaltningen beslutade därför att istället genomföra en anslutning från 
pendelparkeringen direkt mot perrongen. 

Teknisk chef, Svante Modén beskriver i tjänsteskrivelse (2019-04-15) att 
en ny detaljplan för hela stationsområdet inklusive pendelparkeringen är 
under framtagande. Intentionerna med detaljplanen är att anpassa 
planbestämmelser för stationsområdet så att förutsättningarna för pendling 
med tåg och buss förbättras. I den nya detaljplanen kommer anslutningen 
från pendelparkeringen att förändras så att tillgängligheten till 
stationsområdet förbättras. Tekniska förvaltningen föreslår utifrån detta 
kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

 

_____ 

Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-05-28  121 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS18/232 

§ 106 Avgifter för måltider och förbrukningsmaterial för brukare 
inom funktionshinderomsorgen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera beslut om avgift 
för måltider och förbrukningsmaterial för brukare inom funktionshinder-
omsorgen, daterat den 29 november 2019 (§ 121) enligt följande: 

Brukare 20 år eller yngre: 

• Avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i 
verksamheten. Vid övernattning betalar brukaren avgift för minst 
ett dygn. 

• Brukare som har sondmatning betalar ingen avgift för mat och 
förbrukningsartiklar 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut daterat den 29 november 2018 (§ 121) 
tas avgift ut för varje påbörjat dygn som brukare 20 år eller yngre vistas 
i kommunens verksamhet. Vid övernattning betalar brukaren avgift för 
minst två dygn. Socialnämnden föreslår att beslutet justeras enligt följande 
(SN 2019-04-03 §33): 

”avgift tas ut för varje påbörjat dygn som brukare vistas i verksamheten. 
Vid övernattning betalar brukaren avgift för minst ett dygn.” 

Socialnämnden föreslår även att brukare som har sondmatning inte ska 
betala någon avgift för mat och förbrukningsartiklar. 

_____ 
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Dnr KS19/141 

§ 107 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt lag om 
tobak och liknande produkter, tillståndsprövning och tillsyn 
enligt alkohollagen samt för tillsyn enligt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
socialnämndens förslag till avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt 
lag om tobak och liknande produkter, för tillståndsprövning och tillsyn 
enligt alkohollagen samt för tillsyn enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 

Avgifterna räknas upp årligen med förändringen av prisbasbeloppet och 
avrundas till närmsta hundratal kronor. 

Avgifterna börjar gälla den 1 juli 2019. 

Ärendebeskrivning 
Riksdagen har fattat beslut om ny lag om tobak och liknande produkter 
(LTLP). Genom den nya lagen upphävs tobakslagen och lag om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den nya lagen syftar till 
att ytterligare minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel 
med tobak. En tillståndsplikt införs för handel med tobak och därför 
behöver kommunens avgiftsuttag revideras. Samtidigt revideras också 
avgiften för tillsyn enligt alkohollagen samt lagen om handel med 
receptfria läkemedel. 

Socialnämnden har den 3 april 2019 (§ 37) lämnat följande förslag på 
avgifter enligt LTLP: 

• 5 000 kronor för prövning av ansökan om försäljningstillstånd 
enligt 8 kapitlet 1 § LTLP. 

• 3 000 kronor för ändring i befintligt tillstånd i form av ändrade 
ägarförhållanden eller ändring av bolagsform. 

• 2 600 kronor / år för tillsyn av detalj- och partihandlare med 
försäljningstillstånd enligt 8 kapitlet 2 § LTLP. 

• 400 kronor / år för tillsyn av handlare som anmält försäljning av 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare enligt 8 kapitlet 2 § 
LTLP. 

Enligt alkohollagen: 

• 8 000 kronor för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd. 
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• 4 000 kronor för ändring i befintligt serveringstillstånd i form av 
ändring/utökning av serveringsyta, ändrade ägarförhållanden eller 
ändring av bolagsform. 

• 1 000 kronor för ansökan om utökad serveringstid eller utökning av 
fler slag av alkoholdrycker. 

• 600 kronor / kunskapsprov och person. 
• 4 000 kronor för ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 

allmänheten. 
• 800 kronor för ansökan om tillstånd till slutet sällskap. 
• 4 000 kronor för ansökan om tillfälligt provsmakningstillstånd för 

partihandlare och tillverkare. 
• 800 kronor för tillsyn av detaljhandel och servering av folköl. 

Tillsynsavgifterna för serveringstillstånd är oförändrade. 

Enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel: 

• 1 200 kronor/år för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel 
enligt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

  

_____ 
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Dnr KS19/193 

§ 108 Fribrev angående VISAM Arena 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till 
kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena. 

Ärendebeskrivning 
VISAM Arena stöder innovatörer i att utveckla idéer och produkter som 
kan förbättra vård och omsorg i Jönköpings Län. Aktuellt fribrev avser 
innovationer, kommersialiserbara vård- och omsorgrelaterade varor och 
tjänster och innebär att kommunen avsäger sig alla framtida anspråk på idé 
eller produkt som utvecklats av medarbetare inom projektets ramar. Detta 
generösa förhållningsätt syftar till att skapa mervärde för kommunerna som 
arbetsgivare samt för att tillföra nytta och högre effektivitet inom berörda 
verksamheter. Primärkommunalt samverkansorgan initierade därför den 17 
maj 20018 upprättandet av fribrevet  och  rekommenderar länets 
kommuner att anta detsamma. 

  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Region Jönköpings län   
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Dnr KS19/139 

§ 109 Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och 
verksamhetsuppföljning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

- anta de tre fokusområdena för samhällsutveckling starkt lokalt näringsliv, 
bostäder för hela livet samt psykisk hälsa. Kommunstyrelsen uppdras att i 
samband med budget 2020 utarbeta handlingsplaner för respektive 
fokusområde. 

- anta de tre fokusområdena för verksamhetsutveckling, enkel tillgänglig 
service, mod och innovation för effektiv resurshantering samt en attraktiv 
arbetsgivare. Kommunens nämnder får i uppdrag att ta hänsyn till och 
beakta dessa fokusområden i budget 2020. 

Ärendebeskrivning 
Under våren 2019 har ett utvecklingsarbete pågått med syfte att utveckla 
målstyrningen och verksamhetsuppföljningen i Habo kommun. 
Ambitionen är att ge en ökad tydlighet och genomslag för den politiska 
viljan samt skapa förståelse för helheten för alla förtroendevalda och 
medarbetare i Habo kommun.  

För perioden 2016-2019 har tio verksamhetsmål beslutats av 
kommunfullmäktige som alla syftar till att visa vilka områden Habo 
kommun särskilt vill fokusera på och lyfta fram som extra prioriterade. Det 
har fungerat relativt väl, men en viktig utgångspunkt bör vara är att ha ett 
system där fokusområden och målen för verksamheten beslutas på rätt nivå 
i organisationen. Kommunfullmäktige bör inte fatta beslut som rör en 
enskild nämnd och ta över nämndens beslutandemandat och ansvar för 
måluppfyllelsen. För att få en god resultatuppfyllelse där beslutade mål och 
indikatorer är väl kända och styrande krävs också en väl genomarbetad, 
utvecklad och förankrad gemensam styrmodell för planerings- och 
uppföljningsprocessen. Det räcker inte att på kommunfullmäktigenivå fatta 
beslut om ett antal mål och definitioner. Det är mot bakgrund av detta som 
behovet av att utveckla processen, metoden och strukturen kring mål- och 
resultatuppföljningen har identifierats. 

Ny styrmodell 
Ovan är bakgrunden till det brett förankrade utvecklingsarbete som 
startade i januari 2019, för att upprätta en styrmodell som uppmuntrar tillit, 
integritet och hjälpsamhet. Den bör hjälpa till att skapa organisatoriska, 
ekonomiska och juridiska förutsättningar för ett fokus mot invånarna och 
en tillit till medarbetarnas förmågor. Alla i styrkedjan ska uppmuntras att ta 



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-05-28  126 
 

Justeras Expedierats 

 

ett aktivt ansvar för helheten och samverka väl över organisatoriska 
gränser.  

För att styrningen ska få genomslag och det viktigaste utvecklingsarbetet 
prioriteras är det viktigt att antalet fokusområden och verksamhetsmål inte 
är för många. Förslaget som föreligger har därför begränsats till tre 
fokusområden för samhällsutveckling och tre fokusområden för 
verksamhetsutveckling i respektive nämnds verksamhet. 

De tre fokusområdena för samhällsutveckling är: 

• ett starkt lokalt näringsliv 
• bostäder för hela livet 
• psykisk hälsa 

De tre fokusområdena för verksamhetsutveckling som prioriteras för 
kommunens verksamheter är: 

• enkel tillgänglig service 
• mod och innovation för effektiv resurshantering 
• attraktiv arbetsgivare. 

Under hösten kommer arbetet att fortsätta med att identifiera 
verksamhetens kritiska framgångsfaktorer i syfte att ta fram indikatorer 
som säkerställer en god kvalitet i kommunens grunduppdrag/verksamhet. 
Indikatorerna kommer sedan att följas upp i samband med 
tertialuppföljningarna för att säkerställa kvalitet och effektivitet i 
verksamheten.  

 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S) och Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till 
förslaget på fokusområden. 

_____  
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Dnr KS18/257 

§ 110 Arbetsmiljöpolicy – ändring 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringen i 
arbetsmiljöpolicyn. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog i oktober 2018 Habo kommuns 
arbetsmiljöpolicy. I policyn framgår det att Kommunstyrelsen har det 
yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Sedan dess har SKL kommit med en 
rekommendation om fördelning av arbetsmiljöuppgifter i vilken det 
förtydligas att det är kommunfullmäktige som har det yttersta 
arbetsgivansvaret för arbetsmiljön. Kommunstyrelsen kan däremot ha det 
yttersta operativa ansvaret och vara det organ som fördelar 
arbetsmiljöuppgifter till tjänstemannaorganisationen. Kommunfullmäktige 
måste däremot initialt ha gjort en fördelning till styrelsen. 
 
Med hänvisning till den rekommendation som SKL ger bör Habo 
kommuns arbetsmiljö revideras så att det i den tydliggörs att det är 
kommunfullmäktige som har det yttersta arbetsgivaransvar för 
arbetsmiljön. Kommunstyrelsen har därmed det yttersta operativa 
arbetsgivaransvaret. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kommer således 
även fortsättningsvis följa arbetsmiljöpolicyns ansvar och delegation 
genom fördelning från kommunstyrelsens ordförande till kommundirektör 
vidare till förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef och arbetsledare 

_____ 

 
  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-05-28  128 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS19/99 

§ 111 Svar på remiss om klimat- och energistrategi för Jönköpings 
län 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar miljöstrategens yttrande som sitt eget och 
översänder det till länsstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att med ett långsiktigt 
perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet med att 
förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad 
klimatpåverkan. En del i uppdraget handlar om att ta fram en regional 
klimat- och energistrategi. 

Strategin anger en gemensam strategisk inriktning för klimat- och 
energiarbetet i Jönköpings län med sikte på 2050. Den har tagits fram i 
bred samverkan med aktörer i länet under ledning av Länsstyrelsen i 
Jönköpings län. 

Fokus i strategin är att: 

• Minska växthusgasutsläppen 
• Öka andelen förnybar energi 
• Anpassa samhället till det förändrade klimatet 

Strategin syftar till att ange en gemensam inriktning för klimat- och 
energiarbetet i offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle i Jönköpings 
län. När strategin är antagen kommer .änsstyrelsen att, i bred samverkan 
med länets aktörer, arbeta fram åtgärder som bidrar till att nå vision och 
mål. 

Strategin har remitterats till kommunen med begäran om svar på ett antal 
frågor. Miljöstrateg Ellen Lindberg har skrivit ett förslag till yttrande. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Länsstyrelsen i Jönköpings län  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-05-28  129 
 

Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/192 

§ 112 Utökning av tjänsten som miljöstrateg 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att 

- styrgruppen för miljö tillsammans med Mullsjö kommun upphör. 
- en motsvarande styrgrupp för dessa frågor bildas i Habo kommun, 

bestående av kommunalråd, kommundirektör, miljöchef och 
miljöstrateg.  

Förslag till beslut 

Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta att 

- överföra medel om 415 000 kronor (motsvarande 61 procents 
tjänst), i budgetram 2020 från miljönämnden till kommunstyrelsen. 
För 2019 överförs 208 000 kronor. 

- öka kommunstyrelsens budgetram för 2019 med 133 000 kronor   
samt budgetram 2020 med 266 000 (motsvarande 39 procents 
tjänst) och att ta i anspråk anslag för finansiering med motsvarande 
belopp.  

Ärendebeskrivning 
Tjänsten som miljöstrateg har en viktig i roll i att driva och skapa 
förutsättningar i att utveckla kommunens miljö-, energi- och 
hållbarhetsarbete utifrån antaget miljöprogram, regionala åtgärdsprogram, 
nationella miljökvalitetsmål och Agenda 2030. Miljöstrategen stödjer de 
kommunala verksamheterna och bolagen i deras miljöarbete, samverkar i 
länets gemensamma miljömålsarbete samt håller i egna projekt inom 
området. I arbetsuppgifterna ingår också att följa upp och redovisa 
resultatet av miljöarbetet i ett årligt miljöbokslut. En stor och viktig del av 
arbetet innebär dialog med förtroendevalda, tjänstemän, kommuninvånare, 
näringsliv, föreningar och studieförbund. Miljöstrategen samordnar också 
och är föredragande i en styrgrupp som består av förtroendevalda och 
tjänstemän.  

Miljöstrategstjänsten har delats med Mullsjö kommun men bedömningen 
som görs av miljöchef och miljöstrateg är att behoven och förväntningarna 
i kommunerna på tjänsten nu överstiger vad som bedöms ur 
arbetsmiljösynpunkt vara möjligt för en heltidstjänst att klara ut. 
Kommunerna har också valt olika strategier när det gäller exempelvis 
miljöprogrammet vilket gör att arbetet inte kan bedrivas rationellt utan det 
blir ett dubbelarbete. Mullsjö kommun bedömer sig också ha behov av en 
operativ strateg, bland annat i det omfattande arbete de har framför sig när 
det gäller kemikalier, medan Habo kommun har mer behov av ett 
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strategiskt arbetssätt med att driva på och följa upp olika åtgärder och 
aktiviteter. Med de goda resultat som uppnåtts i de båda kommunerna de 
sista åren och som bland annat visat sig i kraftigt förbättrade rankingar 
inom miljöområdet så kan det vara en god idé att Habo kommun tar över 
Mullsjös del av miljöstrategens tjänst på 39 procents tjänst och att Mullsjö 
rekryterar en egen resurs. 

Överläggningar har ägt rum på kommunledningsnivå och det finns en 
samsyn mellan kommunerna i denna fråga. 

Miljöstrategstjänsten kommer från den 1 juli 2019 att få sin placering på 
kommunledningsförvaltningen och bli direkt underställd 
kommundirektören.  

Kommundirektör Jan Sundman skriver 2019-05-17 att förslaget innebär att 
den kommunövergripande styrgruppen för dessa frågor upphör och att det 
bör bildas en ny styrgrupp i Habo för att driva och utveckla dessa frågor 
som är nära kopplade till Habo kommuns vision om den hållbara 
kommunen för hela livet.  

Kommundirektören föreslår även att kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att 

- överföra medel om 415 000 kronor (motsvarande 61 procents 
tjänst), i budgetram 2020 från miljönämnden till kommunstyrelsen. 
För 2019 överförs 208 000 kronor. 

- öka kommunstyrelsens budgetram för 2019 med 133 000 kronor   
samt budgetram 2020 med 266 000 (motsvarande 39 procents 
tjänst) och att ta i anspråk anslag för finansiering med motsvarande 
belopp.  

Kommunstyrelsens behandling 
Henrik Esbjörnsson (M), Hanna Englund (C) och Johanna Siwertz (V) 
yrkar bifall till kommundirektörens förslag.  

_____  

Beslutet skickas till:  

Miljönämnden 
Mullsjö kommun 
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Dnr KS19/156 

§ 113 Årsredovisning för kommunalförbundet Mediacenter 
Jönköpings län 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Mediacenter avseende 2018 samt bevilja direktionen i 
kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ansvarsfrihet för år 2018. 

Ärendebeskrivning 
Mediacenter i Jönköpings län har översänt årsredovisning, 
revisionsberättelse med mera för år 2018 med begäran om att 
kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt beviljar direktionen 
ansvarsfrihet för år 2018. 

_____  
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Dnr KS19/2 

§ 114 Svar på motion om lokal tiggeribegränsning i områden 
Habo centrum och vårdcentrum  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD har lämnat in en motion där han föreslår lokalt 
tiggeribegränsning i områdena Habo centrum och vårdcentralen och att 
begränsningarna förs in i de lokala ordningsföreskrifterna.  

Motionären för fram att ett nationellt tiggeriförbud vore det bästa men att 
detta verkar vara svårt att få igenom och att förutsättningarna nu har 
ändrats sedan Vellinge kommun har fått klartecken för att införa ett lokalt 
förbud för tiggeri. 

Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till att trygga ordningen och 
säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig 
plats avses bl.a. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 

Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning och behovet av 
ytterligare bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala 
ordningsföreskrifter meddelade av kommunerna. Sådana föreskrifter kan 
avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de måste behövas 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får heller 
inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. För att säkerställa detta ska beslutade 
föreskrifter anmälas till länsstyrelsen, som ska upphäva föreskrifter som 
inte uppfyller dessa krav. 

Som motionären nämner i sin motion så beslutade kommunfullmäktige i 
Vellinge kommun att revidera gällande lokala ordningsföreskrifter och 
införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt 
angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Beslutet 
anmäldes till länsstyrelsen som upphävde förbudet med hänvisning till att 
det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat 
ordningsstörningar. Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut 
till förvaltningsrätten som avslog kommunen överklagande. Kammarrätten 
instämde senare i förvaltningsrättens bedömning och avslog också 
kommunens överklagande dit. Vellinge kommun överklagade då till 
Högsta förvaltningsdomstolen som upphävde Kammarrättens dom och 
fastställde kommunens beslut att anta tillägget i de lokala 
ordningsföreskrifterna om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 
vid särskilt angivna områden (mål nr 2149-18). 
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Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut bl.a. med att 
kommunernas möjlighet att meddela ordningsföreskrifter har en lång 
historia och har av tradition avsett vitt skilda ämnen som inte alltid i 
vanligt språkbruk behöver associeras med ordningsfrågor. Avgörande är att 
regeln ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ 
av störning i det offentliga rummet. Tillståndsplikt för penninginsamling 
har tagits in i Sveriges Kommuners och Landstings s.k. normalförslag för 
lokala ordningsföreskrifter och vidare så har justitieutskottet under senare 
tid uttalat att det under vissa omständigheter är möjligt att reglera 
penninginsamling i form av ”tiggeri” på offentlig plats genom lokala 
ordningsföreskrifter (2016/17:JuU18 s.85). Domstolen slår fast att 
penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse som får 
regleras genom lokala ordningsföreskrifter och att det inte krävs att 
kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss 
omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. 
Kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta i olika 
ordningsföreskrifter med förbehållet, som tidigare nämnts, att de inte 
lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars görs obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. 

Av domstolens dom framgår att det beslut mot förbud mot passiv 
insamling av pengar som kommunfullmäktige i Vellinge kommun fattade 
beslut om avsåg särskilt angivna och avgränsade platser inom kommunen. 
Domstolen konstaterar att kommunen hade avgränsat tillämpningsområdet 
för föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna 
plaster där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att 
uppstå ordningsproblem. Domstolen ansåg att det var godtagbart eftersom 
det var ett snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det 
saknades anledning för domstolen att ifrågasätta kommunens bedömning 
av behovet såvitt avsåg de aktuella plasterna. 

Avgörande för definitionen allmän plats är hur en yta används. Gator och 
trottoarer utgör offentliga platser men det är viktigt att notera att det finns 
ytor i anslutning till butiksentréer som inte utgör offentlig plats. Marken 
där tiggeriet sker också i många fall på mark som ägs av butikerna. 

Efter samråd med juridiska avdelningen i Jönköpings kommun är 
bedömningen att det därför mycket tveksamt om förslaget i motionen om 
att införa förbud om tiggeri i hela centrum i Habo kommun är tillräckligt 
avgränsat för att i senare instans kunna godkännas, speciellt som förslaget 
inte alltid avser ytor som är utpekade som allmän plats i antagna 
detaljplaner. Däremot är bedömningen att ett förbud som är avgränsat till  
vårdcentralen torde ha större möjligheter, mot bakgrund av domen i högsta 
förvaltningsdomstolen gällande Vellinge kommun, att godkännas. 

Kommunfullmäktige har också att ta ställning till om det föreligger ett 
behov av att i de lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun införa en 
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begränsning mot tiggeri mot bakgrund av ordningslagen. Att det finns 
bakomliggande problem med eu-migranters tiggeri och att människor blir 
mycket utsatta och utnyttjas är oemotsagt men eventuellt bör det hanteras 
genom andra åtgärder och metoder än förbud i lokala ordningsföreskrifter, 
förutsatt att det inte föreligger en reell störning mot den lokala ordningen. 

_____  
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Dnr KS19/47 

§ 115 Svar på motion om tiggeriförbud i Habo  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Ärendebeskrivning 
Joakim Lindholm (SD) och Olle Moln Teike (SD) har inkommit med en 
motion med förslag att i de lokala ordningsföreskrifterna införa ett förbud 
mot tiggeri vid samtliga butiker i Habo kommun, Blå torget samt 
vårdcentrum. Motionärerna föreslår också att Habo kommun, utan någon 
kostnad för de som ansöker, ska utfärda tillstånd till organisationer och 
föreningar som önskar göra insamlingar. Dessa tillstånd ska respektive 
organisation/förening söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis. 

Motionärerna för fram att Habo kommun inte ska vara uppdelat i olika 
grupper utan att strävan bör vara efter ett jämlikt samhälle. De menar att 
genom kommunikation med dem som tvingas till tiggeri och genom 
regelverk kan Habo kommun skicka en tydlig signal om att det inte är 
människovärdigt med tiggeri och därför inte accepterat i Habo kommun. 

Ordningslagen (1993:1617) syftar bl.a. till att trygga ordningen och 
säkerheten på offentliga platser och vissa andra områden. Med offentlig 
plats avses bl.a. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan 
redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål. 

Lagen innehåller endast ett fåtal regler om allmän ordning och behovet av 
ytterligare bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala 
ordningsföreskrifter meddelade av kommunerna. Sådana föreskrifter kan 
avse vitt skilda frågor men ett grundläggande krav är att de måste behövas 
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får heller 
inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. För att säkerställa detta ska beslutade 
föreskrifter anmälas till länsstyrelsen, som ska upphäva föreskrifter som 
inte uppfyller dessa krav. 

Som motionärerna nämner i sin motion så beslutade kommunfullmäktige i 
Vellinge kommun att revidera gällande lokala ordningsföreskrifter och 
införa ett förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) på särskilt 
angivna och avgränsade offentliga platser inom kommunen. Beslutet 
anmäldes till länsstyrelsen som upphävde förbudet men hänvisning till att 
det inte framkommit att själva insamlandet av pengar orsakat 
ordningsstörningar. Vellinge kommun överklagade länsstyrelsens beslut 
till förvaltningsrätten som avslog kommunen överklagande. Kammarrätten 
instämde senare i förvaltningsrättens bedömning och avslog också 
kommunens överklagande dit. Vellinge kommun överklagade då till 
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Högsta förvaltningsdomstolen som upphävde Kammarrättens dom och 
fastställde kommunens beslut att anta tillägget i de lokala 
ordningsföreskrifterna om förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri) 
vid särskilt angivna områden (mål nr 2149-18). 

Högsta förvaltningsdomstolen motiverar sitt beslut bl.a. med att 
kommunernas möjlighet att meddela ordningsföreskrifter har en lång 
historia och har av tradition avsett vitt skilda ämnen som inte alltid i 
vanligt språkbruk behöver associeras med ordningsfrågor. Avgörande är att 
regeln ska ha till syfte att komma till rätta med eller förebygga någon typ 
av störning i det offentliga rummet. Tillståndsplikt för penninginsamling 
har tagits in i Sveriges Kommuners och Landstings s.k. normalförslag för 
lokala ordningsföreskrifter och vidare så har justitieutskottet under senare 
tid uttalat att det under vissa omständigheter är möjligt att reglera 
penninginsamling i form av ”tiggeri” på offentlig plats genom lokala 
ordningsföreskrifter (2016/17:JuU18 s.85). Domstolen slår fast att 
penninginsamling på offentlig plats utgör en sådan företeelse som får 
regleras genom lokala ordningsföreskrifter och att det inte krävs att 
kommunen visar att något har kommit att utgöra en störning av viss 
omfattning eller grad för att den aktuella företeelsen ska få regleras. 
Kommunerna är oförhindrade att i förebyggande syfte besluta i olika 
ordningsföreskrifter med förbehållet, som tidigare nämnts, att de inte 
lägger onödigt tvång på allmänheten eller annars görs obefogade 
inskränkningar i den enskildes frihet. 

Av domstolens dom framgår att det beslut mot förbud mot passiv 
insamling av pengar som kommunfullmäktige i Vellinge kommun fattade 
beslut om avsåg särskilt angivna och avgränsade platser inom kommunen. 
Domstolen konstaterar att kommunen hade avgränsat tillämpningsområdet 
för föreskriften om passiv penninginsamling till vissa särskilt angivna 
plaster där det enligt kommunens mening uppstått eller kan komma att 
uppstå ordningsproblem. Domstolen ansåg att det var godtagbart eftersom 
det var ett snävt avgränsat geografiskt tillämpningsområde och det 
saknades anledning för domstolen att ifrågasätta kommunens bedömning 
av behovet såvitt avsåg de aktuella plasterna. 

Avgörande för definitionen allmän plats är hur en yta används. Gator och 
trottoarer utgör offentliga platser men det är viktigt att notera att det finns 
ytor i anslutning till butiksentréer som inte utgör offentlig plats. Marken 
där tiggeriet sker också i många fall på mark som ägs av butikerna. 

Efter samråd med juridiska avdelningen i Jönköpings kommun är 
bedömningen att det därför mycket tveksamt om förslaget i motionen om 
att införa förbud om tiggeri vid samtliga butiker i Habo kommun är 
tillräckligt avgränsat för att i senare instans kunna godkännas, speciellt 
som förslaget inte alltid avser ytor som är utpekade som allmän plats i 
antagna detaljplaner. Däremot är bedömningen att ett förbud som är 
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avgränsat till Blå Torget och Vårdcentrum torde ha större möjligheter, mot 
bakgrund av domen i högsta förvaltningsdomstolen gällande Vellinge 
kommun, att godkännas. 

Kommunfullmäktige har också att ta ställning till om det föreligger ett 
behov av att i de lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun införa ett 
förbud mot tiggeri mot bakgrund av ordningslagen. Att det finns 
bakomliggande problem med eu-migranters tiggeri och att människor blir 
mycket utsatta och utnyttjas är oemotsagt men kanske bör det hanteras 
genom andra åtgärder och metoder än förbud i lokala ordningsföreskrifter, 
förutsatt att det inte föreligger en reell störning mot den lokala ordningen. 

När det gäller förslaget i motionen om att införa tillståndsgivning för 
organisationer och föreningar som önskar göra insamlingar så finns den 
möjligheten. Alla tillkommande arbetsuppgifter för kommunen och en 
något ökad byråkrati innebär förstås en kostnad som bör vägas mot det 
upplevda behovet av att införa regleringen. 

_____  
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Dnr KS19/184 

§ 116 Val av ledamot till Smålands turism AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Hans Jarstig (KD) till ledamot i 
Smålands turism. 

Ärendebeskrivning 
Partierna i länet har förhandlat om platserna i styrelsen för Smålands 
Turism AB. Utfallet av förhandlingarna innebär att Hans Jarstig från Habo 
kommun ska utses till ledamot i styrelsen. Smålands Turism har uppdragit 
till kommunstyrelsen i respektive kommun att fastställa valen. 

_____  

 

Beslutet skickas till:  
Smålands Turism AB 
Hans Jarstig 
HR-administratör 
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§ 117 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen:  

1. Länsstyrelsen: Dispens från biotopskyddet för åtgärder i samband med 
anläggande av väg på fastigheterna Solberga 2:3 och Slätthult 1:14 

 

2. Värnamo kommun: Avtal avseende kommunal och regional 
medfinansiering av järnvägen Jönköping-Vaggeryd-Värnamo-Nässjö, 
det så kallade Y:et. 

 
3. Länskommittén av Sveriges Nationaldag i Jönköpings län: Beslut om 

avveckling av länskommittén. 
 

4. Upphandling av livsmedel: Efter genomfört avrop har avtal delats 
Hammargårdens sambruksförening, Marcus Söderlind och Martin & 
Servera Restauranghandel AB.  

 

5. Uppdaterad rutin för hot, hat och våld mot anställda och 
förtroendevalda i Habo kommun 

 

_____  
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§ 118 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2019-05-14 
Beslut om t.f. kommundirektör  Nr 106 
Upptagande av lån   Nr 107 
Föreskrift om eldningsförbud  Nr 108 
Vidaredelegation kommunledningsförvaltningen Nr 109 
Vidaredelegation tekniska förvaltningen  Nr 110 
Föreskrift om eldningsförbud upphör  Nr 111 
Vidaredelegation räddningstjänsten  Nr 112 
Beslut om avslag på begäran om allmän handling Nr 113 
Beslut om upplåtande av plats för valaffischering Nr 114 

_____  
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