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 § 77 Information om heltid som norm/time care planering 
  

Sofia Kentson från personalenheten och Carmilla Wärnbring, enhetschef 
på socialförvaltningen, berättar om projektet med att införa Heltid som 
norm. Bakgrunden är att det fram till 2023 kommer att behöva rekryteras 
500 000 personer inom välfärden i Sverige. Det beror på stora 
pensionsavgångar men också på att fler behöver vård. För att kunna möta 
framtidens behov måste fler arbeta heltid. Sveriges kommuner och 
landsting och fackförbundet Kommunal har därför kommit överens om att 
heltid ska vara norm inom Kommunals avtalsområde.  
 
För Habos del innebär det att alla tjänster inom Kommunals avtalsområde 
ska utannonseras som heltider. Även befintlig personal ska erbjudas att gå 
upp till heltid. Man har börjat med socialförvaltningen och till hösten ska 
man fortsätta med tekniska förvaltningen.  
 
En förutsättning för att kunna arbeta med heltid som norm är ett 
bemanningsplaneringssystem. I Habo kommun arbetar vi med systemet 
Time Care Planering. Camilla Wärnbring och Sofia Kentson berättar om 
hur systemet fungerar och tanken är att när det är helt infört ska de 
anställda kunna lägga sina egna scheman, utifrån verksamhetens behov. 
För att alla ska kunna arbeta heltid så kommer det att läggas in resurspass. 
Det är arbetspass som personalen kan få komma att göra på andra enheter 
än den man är anställd på. Resurspassen kommer minska behovet av 
timvikarier.  
 
Efter en lång frågestund tackar ordföranden för informationen.  
 
____ 
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 § 78 Information om barn- och elevprognos 
  

Skolchef Katarina Ståhlkrantz informerar om barn- och elevprognosen per 
den 28 februari 2019. Prognosen har tagits fram i samråd tekniska 
förvaltningen och bygger på förväntad byggnation. Prognosen visar att det 
kommer fattas 65 platser i förskolan våren 2021. Fram tills att en ny 
förskola är på plats kommer det bli tillfälliga lösningar för att täcka 
behoven. Den stora utmaningen är dock inte lokalerna utan istället bristen 
på personal.  
 
Vad gäller elevprognosen så kommer det läsåret 20/21 att fattas ca 70 
platser utspritt i kommunen, men redan nu är behovet av fler platser stort 
på Bränningeskolan. Vad gäller 7-9 är det först kring 2025 som det 
kommer bli behov av en ny högstadieskola.  
 
Ordföranden tackar för informationen.  
 
_____ 
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Dnr KS19/5 

 § 79 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  
  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta barn- och 
utbildningsförvaltningens förslag på reviderat reglemente. Reviderat 
reglemente gäller från den 1 maj 2019. 
 
Ärendebeskrivning 
Minst en gång per mandatperiod sker en översyn av kommunstyrelsens och 
övriga nämnders reglementen (barn- och utbildningsnämnden, 
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden). Nya reglementen för kommunstyrelsen, fritids- och 
kulturnämnden, miljönämnden och socialnämnden har redan behandlats.  
Vid dagens sammanträde behandlas reglemente för barn- och 
utbildningsnämnden. Nämnden har föreslagit två justeringar vilka avser: 
 
2 § där verksamhetsområdet "öppen förskola" läggs till samt att "utbildning 
i svenska för invandrare stryks". Öppen förskola har tillkommit som 
verksamhetsområde och utbildning i svenska för invandrare ingår numera i 
kommunal vuxenutbildning. 
 
16 § där orden ”samt annan förtroendevald” stryks i meningen Kallelsen 
ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som 
får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen, 
då kommunfullmäktige beslutat att insynsplatserna i nämnden ska tas bort. 
 
_____ 
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Dnr KS19/67 

 § 80 Arrendeavtal för idrottsverksamhet på Slättens 
idrottsområde  

  
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna arrendeavtalet för idrottsverksamhet 
på Slättens idrottsområde. 
 
Ärendebeskrivning 
En intressent har inkommit med en förfrågan om möjligheten till etablering 
av idrottsverksamhet i form av paddeltennis på slättens idrottsområde.  
 
Övrig verksamhet inom området bedrivs idag i kommunal regi och via 
ideell förening (Habo IF). Tekniska förvaltningen bedömer det olämpligt 
att stycka av och sälja mark till en privat intressent inom Slättens 
idrottsområde då det allmänna intresset för idrottsliga aktiviteter inom 
området bedöms som väldigt stort. Kommunen bör därför bibehålla 
rådigheten över hela området långsiktigt.  
 
Tekniska förvaltningen föreslår därför i stället för markförsäljning att ett 
arrendeavtal tecknas mellan kommunen och verksamhetsutövaren. I 
avtalsförslaget finns villkor för ersättning för nedlagda investeringar om 
arrendetiden avslutas innan total avskrivning av investeringar skett. 
 
Arbetsutskottet beslutade 2019-03-26 att föreslå kommunstyrelsen att 
godkänna arrendeavtalet (KSAU § 33).  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Anders Rickman (L), Henrik Esbjörnsson (M), Hans Jarstig (KD), Hanna 
Englund (C), Gunnar Pettersson (S), Olle Moln Teike (SD), Johanna 
Siwertz (V) och Susanne Wahlström (M) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  
 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Teknisk chef 
 

  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-04-10  91 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/100 

 § 81 Slutredovisning av investeringsprojekt 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska förvaltningen har lämnat in slutredovisning för 
investeringsprojekt som överstiger 3 miljoner kronor.  
 
Fuktåtgärder på Hagabodaskolan Hus 2/Kulturskolan har kostat 6,4 
miljoner kronor, vilket är ca 1 miljon kronor mindre än budgeterat. Den 
positiva avvikelsen förklaras främst av icke budgeterade bidrag från 
Boverket. 
 
Periodiskt underhåll av gata/park har kostat 3 543 000 kronor, vilket är 
43 000 kronor mer än beräknat. Avvikelsen ses som försumbar.  
 
VA-projekt på Skolgatan har kostat 2 728 000 kronor vilket är 872 kronor 
mindre än budgeterat. Avvikelsen beror på förmånligare anbud än 
förväntat. 
 
_____ 
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Dnr KS18/319 

 § 82 Svar på medborgarförslag om gång- och cykelvägar i 
Brandstorp 

  
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag att bygga gång- och 
cykelvägar på två sträckor för att förbinda Skämningsfors och Björnhult 
med Brandstorps samhälle. Förslagsställaren anser att byggnation av gång- 
och cykelvägarna skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet och även vara en 
tillgång för invånarnas arbetspendling och för motions- och 
rekreationsmöjligheter. Medborgaren föreslår att Habo kommun verkar för 
att omgående bygga gång- och cykelväg längs med de angivna sträckorna. 
 
Teknisk chef Svante Modén skriver 2019-03-20 att 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.  
 
Dock finns i nuläget inga investeringsmedel eller aktuella planer för att 
omgående bygga gång- och cykelvägarna enligt medborgarförslaget.   
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren 
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Dnr KS19/58 

 § 83 Årsredovisning 2018 
  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning 
 
att godkänna reservationer från 2018 års investeringsbudget till 2019 års 
investeringsbudget med 48 282 999 kronor, innebärande att 2019 års 
investeringsbudget ökas i motsvarande grad 
 
att godkänna förskott och under- och överskott från 2018 års 
investeringsbudget med 4 589 201 kronor, innebärande att 2019 års 
investeringsbudget minskas i motsvarande grad 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Energi AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 88 428 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s låneförpliktelser 
upp till ett högsta lånebelopp om 22 412 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader 
 
att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s 
låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 317 450 000 kronor, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader 
 
att ingen avsättning eller disposition ur resultatutjämningsreserv (RUR) 
görs för 2018. Avsättningen uppgår därför till oförändrat 13 200 000 
kronor 
 
att ombud till bolagsstämma i Habo Energi AB ges direktiv att bevilja 
styrelse och vd ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret, samt 
 
att i övrigt godkänna föreliggande redovisning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ekonomienheten har tagit fram en årsredovisning för 2018. Resultatet 
uppgår till 23 miljoner kronor, vilket är 21,6 miljoner kronor bättre än 
budget.  
 
_____ 
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Dnr KS19/93 

 § 84 Delegationsordning för kommunstyrelsen   
  

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att anta delegationsordning för 
kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning  
Vid varje mandatperiods början görs en översyn av delegationsordningen  
för nämnder och styrelser. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans 
med tekniska förvaltningen sett över delegationsordningen, och föreslår ett 
antal förändringar vad gäller beloppsgränser för antagande av anbud, 
avtalstecknande med mera.  
 
_____ 
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Dnr KS19/91 

 § 85 Finansiering av ett samlat system för kunskapsstyrning i 
socialtjänstens verksamheter 

  
Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera ett samlat system för 
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter med 1,95 kronor per 
invånare respektive år 2020–2023. Finansiering sker inom 
kommunstyrelsens budgetram.  
 
Ärendebeskrivning  
Styrelsen för Sveriges kommuner och Landsting beslutade vid sitt 
sammanträde den 14 december 2018 att rekommendera alla kommuner att 
gemensamt till Sveriges kommuner och Landsting finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 
(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning 
till en kostnad av maximalt 19,5 mkr vilket innebär ca 1,95 kronor per 
invånare/år i kommunen. Kostnaden för Habo kommun skulle innebära en 
årlig kostnad på cirka 25 000 kronor per år. Finansieringen gäller enligt 
rekommendationen för fyra år (2020-2023). 
 
Alla människor vill bli och förväntar sig att bli behandlade i enlighet med 
bästa tillgängliga kunskap. Kvalitetsregister och brukarenkäter ger 
kommunerna möjlighet att säkra kunskap och lärandet i sina verksamheter. 
Det råder således en bred enighet om vikten av en kunskapsbaserad 
socialtjänst. Kommunerna, SKL och staten har därför under en lång tid 
samverkat för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Till stora delar har 
arbetet finansierats inom ramen för överenskommelser mellan staten och 
SKL. Medlen som förut var riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från 
kommunerna generella statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera 
hur dessa medel ska användas. Generella statsbidrag förutsätter att 
kommunerna aktivt prioriterar att avsätta medel till gemensam utveckling 
inom kunskapsstyrningsområdet, kvalitetsregister och 
brukarundersökningar. 
 
SKL:s styrelse rekommenderar alla kommuner att gemensamt finansiera 
viktiga förutsättningar för att säkerställa att socialtjänstens verksamheter 
ska kunna följa upp och utveckla sina verksamheter och tydligare kunna 
prioritera resurser och insatser som gör skillnad för brukarna. 
Rekommendationen innebär att kommunerna bidrar till den gemensamma 
finansieringen av : 
 

• Kvalitetsregister som kommunerna använder.  
• Ett urval av brukarundersökningar och utveckling av systematisk 

uppföljning.  
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Forts § 85 

• Gemensam samordning på lokal, regional och nationell nivå.  

Viktiga aktörer i samordningen är Nationell Samverkansgrupp inom 
Socialtjänsten, NKS-S samt nätverket för Regionala samverkans- och 
stödstrukturer. Kommunrepresentanter kommer att medverka i ledning och 
styrning av arbetet. 
 
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att finansiera ett 
samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter med 
1,95 kronor per invånare respektive år 2020–2023 och att finansiering sker 
inom kommunstyrelsens budgetram (KSAU 2019-03-26 § 40).  
 
Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
 
_____ 
 
Beslutet skickas till:  
Ekonomichef 
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Dnr KS19/49 

 § 86 Svar på motion om prioritering av bussgator 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 
besvarad.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion i vilken han skriver att 
Habo kommun bör ta bort avsmalningar, trånga gator och göra bussfickor 
så att trafiken för bussen flyter på bättre, samt se över dragningen av 
bussgatorna så att mer ”slingtrafik” kan köras mot tåget och hållplatser i 
andra delar av Habo för att skapa ett lokalt resande. Han skriver även att 
Habo i samråd med regionen bör se över möjligheten att köra matartrafik 
och direktbussar från pendelparkeringar till industriområden i Jönköping. 
Motionären föreslår  

• att Habo kommun ser över och prioriterar bussgatorna, samt att 
trafikdragningen täcker fler områden för lokalt resande och mer 
pendeltrafik till Jönköping, och  

• att Habo kommun frågar bussförarna vad som är bäst för deras 
arbetsmiljö och trafiksäkerheten vid ombyggnation av bussgator.  

 
Administrativ chef Frida Wahlund skriver 2019-03-20 att det på flera håll 
inom Habo tätort förekommer avsmalningar och liknande som 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder, till exempel utanför Alléskolan. Habo 
kommun har inte mottagit några synpunkter från Jönköpings länstrafik om 
att detta skulle vara ett problem för bussen eller för bussförarna. Också i 
centrum förekommer avsmalningar, och även om det inte inkommit några 
synpunkter från Jönköpings länstrafik om detta så har det inkommit andra 
synpunkter på trafiksituationen i centrum och det kan finnas anledning att 
se över den.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att en markanvändningsplan 
ska tas fram för centrum. Syftet med markanvändningsplanen är att ta ett 
samlat grepp om utvecklingen av Habo centrum, och där ingår också att se 
över trafikflödena.  
 
Vad gäller trafikdragningen av bussar så är det Jönköpings länstrafik som 
ansvarar och finansierar kollektivtrafiken. Habo kommun för dock en 
ständig dialog med länstrafiken om vilka behov som kommunen ser. I flera 
års tid har kommunen påtalat behovet av bättre kollektivtrafik på nya 
Bränningeområdet. Tyvärr har detta ännu inte blivit verklighet på grund av 
att länstrafiken dragits med stora underskott, men i och med ny 
upphandling av regionbussar kommer en ny linje att trafikera Habo på 
Bränningesidan från och med juni 2020. Exakt dragning av denna linje är 
dock fortfarande under utredning.  
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Forts § 86 
 
Habo tätort har i dagsläget god pendeltrafik till Jönköpings resecentrum 
med halvtimmestrafik med buss och heltimmestrafik med tåg. Dock saknas 
kollektivtrafik till de stora industriområdena i Jönköpings kommun. För att 
få bättre underlag till vilka åtgärder som kommunen bör satsa på för att öka 
möjligheten för invånarna att åka kollektiv kommer en resvaneunder-
sökning att genomföras våren 2019. Beroende på vad enkäten visar för 
resultat kan det bli aktuellt för kommunen att i dialog med länstrafiken 
arbeta för anpassningar av linjetrafiken.  
 
Vad gäller bussförarnas arbetsmiljö så är det arbetsgivarens ansvar och inte 
kommunens, men det kan vara lämpligt att kommunen, inför en eventuell 
ombyggnation av bussgatorna, för en dialog med länstrafiken för att 
inhämta synpunkter på hur de och entreprenörerna anser att bussgatorna 
ska se ut för bästa arbetsmiljö och trafiksäkerhet. Dock är en ombyggnation  
i nuläget inte aktuell.  
 
_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 87 Redovisning av ej avgjorda motioner 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 åtta motioner som inte är avgjorda: 
 

 
1. Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad (C) 

Inkom 2018-04-26 
Återremitterad av kommunstyrelsen till förvaltningen.  

 
2. Motion om lokal tiggeribegränsning (HD) 

Inkom 2019-01-31 
 

3. Motion om tiggeriförbud (SD) 
Inkom 2019-01-31 
 

4. Motion om klimatomställningsplan (V) 
Inkom 2019-02-28 
 

5. Motion om införande av kommunbyggnadspris (SD) 
Inkom 2019-02-28 
 

6. Motion om prioritering av bussgator (SD) 
Inkom 2019-02-28 
Behandlas vid dagens sammanträde.  
 

7. Motion om kostpolicy kring matfetter (SD) 
Inkom 2019-02-28 
 

8. Motion om trygghetsboende vid Falks rondell med ägardirektiv 
(HD) 
Inkom 2019-03-28 
 

 
_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 88 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 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 tre medborgarförslag som inte är avgjorda: 
 

 
1. Medborgarförslag om ny infart till förskolan Upptäckaren  

Inkom 2019-02-28 
 

2. Medborgarförslag om gångväg från pendelparkeringen till stationen 
Inkom 2019-02-28 

 
3. Medborgarförslag om konstfryst isbana vid Slätten  

Inkom 2019-03-28 
 
_____ 
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Dnr KS19/95 

§ 89 Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda 
fullmäktigebeslut 

  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av ej verkställda motioner och av ej verkställda 
fullmäktigebeslut, samt att låta samtliga motioner och beslut stå kvar på 
bevakningslistan utom motion om Äldreboende i modern tappning vilken 
föreslås avföras från listan. 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska 
samtliga bifallna motioner som finns på en bevakningslista redovisas till 
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid 
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska 
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från 
bevakningslistan. Sedan 2014 redovisas även övriga 
kommunfullmäktigebeslut som inte har verkställts.  
För närvarande finns följande motioner på bevakningslistan:   
Motion om hundrastgård 
Beslutsdatum: 2016-09-29 
Beslut: Kommunfullmäktige bifaller motionen och översänder den till 
budgetberedningen. 
Kommentar: Ej genomfört. 
 
Motion om äldreboende i modern tappning 
Beslutsdatum 1: 2015-04-30 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  
Beslutsdatum 2: 2017-03-30 
Beslut: Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utifrån 
prioriteringsordningen i rapporten ge förslag till lämpliga platser att avsätta 
mark för byggnation på, samt att utifrån förslaget utlysa en 
markanvisningstävling i syfte att undersöka möjligheterna och intresset för 
att genomföra projektet. Processen ska också innehålla någon form av 
medborgardialog och utställning på biblioteket för att presentera de olika 
förslagen som inkommer i markanvisningstävlingen. I markanvisningen 
ska det framgå att även kooperativa hyresrätter kan vara ett alternativ med 
vård och serviceavtal.  
Kommentar: Tekniska förvaltningen har utifrån rapporten upprättat ett 
utvärderingsunderlag för de olika lokaliseringsalternativen, samt tagit fram 
ytterligare ett alternativt markområde som bedöms ha bättre förutsättning 
för lokalisering av boende jämfört med rapportens förslag. 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-30 att uppdra till tekniska 
förvaltningen att upprätta ett förslag till markanvisningstävling för detta  
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Forts § 89 
 
område, dvs. korsningen Munkvägen-Kråkerydsvägen. Endast ett bidrag 
lämnades in och detta gick inte i linje med intentionen för 
markanvisningstävlingen varför kommunstyrelsen 2019-03-13 beslutade 
att inte anta det inkomna bidraget, och att utlysa en ny 
markanvisningstävling på lämplig plats utifrån intentionerna i motionen.  
 
Sedan motionen lämnades in 2014 och slutrapporten togs fram våren 2017 
har förutsättningarna i centrum ändrats. Flera centrumnära fastigheter har 
sålts och fått nya ägare. Med anledning av detta beslutade 
kommunfullmäktige 2019-02-28 att en markanvändningsplan för centrum 
ska tas fram. 
 
Förslag till beslut: Motionen föreslås avföras från bevakningslistan med 
hänvisning dels till att kommunstyrelsen har beslutat att utlysa en ny 
markanvisningstävling, dels till att förutsättningarna i centrum har 
förändrats sedan motionen lämnades in och slutrapporten togs fram. 
 
Motion om allmän gatubelysning i Rödån 
Beslutsdatum: 2017-04-27 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta motionen till 
budgetberedningen, och att därmed anse motionen vara besvarad. 
Kommentar: Arbete pågår. 
 
Motion om bättre skolresultat tack vare ökat fokus på barnens lunchmiljö 
Beslutsdatum: 2017-10-26 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att 
det kostpolitiska programmet ska revideras under 2017 och att mätbara mål 
för elevernas miljö vid skolmåltiden ska tas fram. 
Kommentar: Det kostpolitiska programmet har ännu ej reviderats.   
 
Motion om att minska matsvinnet 
Beslutsdatum: 2018-01-25 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla förslaget om att lägga in ett 
mål om att minska matsvinnet i miljöprogrammet och att detta läggs in i 
det nya programmet som ska tas fram 2019. 
Kommentar: Det nya miljöprogrammet är inte klart.  
 
Motion om dagens och morgondagens kollektivtrafik 
Beslutsdatum: 2018-03-22 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen, men att 
tillsättande av fullmäktigeberedning ska ske efter valet 2018. 
Kommentar: Fullmäktigeberedningen är ännu ej tillsatt, kansliet kommer 
att arbeta med frågan efter Europaparlamentsvalet. 
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Motion om fler busskurer vid väg 195 
Beslutsdatum: 2018-12-12 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del som 
avser att sätta upp busskurer vid Ebbarp och att anse motionen vara 
besvarad i den del som avser övervakningskameror.  
Kommentar: Ej genomfört.  
 
Motion om möjligheter till kompetensförsörjning genom företagssafari 
Beslutsdatum: 2018-06-14 
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att uppdra åt 
näringspolitiska rådet att utse en projektgrupp.  
Kommentar: Ej genomfört på grund av bristande intresse hos företagarna. 
Nytt försök planerat till hösten 2019. 
 
Motion om rätten till en trygg framtid för våra barn och unga i Habo 
Beslutsdatum 2018-09-27  
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 75 000 kronor år 2019 till 
folkhälsorådet för information och förebyggande arbete bland våra barn 
och ungdomar angående normer, samtycke ömsesidighet och respekt. 
Elevhälsan ska inkomma med en utvärdering av insatserna hösten 2019 till 
folkhälsorådet för eventuellt permanentande. 
Kommentar: Två aktiviteter genomförda i form av temadagar med årskurs 
7 och 8. Utvärdering ej gjord.  
 
 
Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 31 december 
2018 har ännu inte verkställts:  
 
KF § 108 2016-10-27 – Upprätta förslag på parkeringstal 
Kommentar: Arbetet har ännu inte påbörjats. 
 
KF § 25 2016-03-31 Beslut att en bevarandeplan för vilka fastigheter som 
ska bevaras i kommunen ska tas fram. 
Kommentar: Fritids- och kulturnämnden äskade medel för detta i budget 
2018, men det beviljades ej och beslutet kommer därför ej att bli verkställt 
under 2018. 
 
KF § 62 2017-06-08 Beslut om att göra en begränsad översyn av lekplatsen 
i Baskarp. 
Kommentar: Översynen är ännu inte genomförd. 
 
KF § 97 2018-09-27 Beslut att ändra paragraf 16 i den kommunala 
ordningsstadgan. Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor 
ska endast vara tillåtna på nyårsafton mellan klockan 21:00 till följande  
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dag klockan 02:00. Under övriga tider på året krävs tillstånd av 
polismyndigheten. 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut. Kommunen 
har överklagat.  
 
KF § 123 2018-11-29 Beslut om att anta förslag till revidering av de 
allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Habo kommun. 
Kommentar: Länsstyrelsen har upphävt kommunens beslut. Kommunen 
har överklagat. 

 
 
 
 

_____ 
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§ 90 Anmälningsärenden 
  

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 
  

1. Länsstyrelsen i Östergötland: Inspektion av överförmyndaren i 
Habo kommun.  
 

_____ 
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§ 91 Redovisning av delegationsbeslut 
  

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna.  

 
Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen:  

 
Protokoll från arbetsutskottet  2019-03-26 
 
_____ 
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