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 BEVIS OM TILLKÄNNAGIVANDE AV JUSTERAT PROTOKOLL 
  
 Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 
  
Organ Kommunstyrelsen 
  
Sammanträdesdatum 2020-03-11 
  
Datum då anslaget publiceras  Datum då anslaget avpubliceras  
  
Protokollet förvaras på Kommunledningsförvaltningens närarkiv 
  
  
Underskrift  
 

 
Plats och tid Högra kammaren, Habo kommunhus 
 Onsdagen den 11 mars 2020 kl. 17:00–19:35 
  
Beslutande Susanne Wahlström (M), ordförande 

Karl Bergbom (M) ersätter Henrik Sporrong Esbjörnsson 
Hans Jarstig (KD) 
Marie Lindholm (KD) 
Hanna Englund (C) 
Anders Almfors (L) ersätter Anders Rickman 
Karl-Fredrik Anner (S) ersätter Gunnar Pettersson 
Kent Bjärkhed (S) 
Lena Danås (V) 
Olle Moln Teike (SD) 

  
Ej tjänstgörande ersättare och 
övriga närvarande 

Jan Sundman, kommundirektör 
Frida Wahlund, administrativ chef 
Benita Hjalmarsson, sekreterare 
Anna Lundberg, miljöchef § 18 
Bengt Fransson, vd, § 19 
Johan Bokinge, ekonomichef  
§ 18-21 
Svante Modén, teknisk chef, § 22-24 
 

Linda Tubbin, plan- och 
exploateringschef § 22-24 
Anna Lööv, miljö- och 
hållbarhetsstrateg, § 25 
Morgan Malmborg (HD), 
insynsplats 
Margareta Fick (MP), insynsplats 
 

  
Utses att justera Kent Bjärkhed Paragrafer: 18–36 
  
  
Ordförande  
  
  
Justerande  
  
  
Sekreterare  
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§ 18 Presentation av ny miljöchef 
 
Anna Lundberg är ny miljöchef i Habo och Mullsjö kommuner sedan i 
början av februari 2020. Hon kommer närmast från Arbetsmiljöverket. 
Anna har tidigare haft ledande roller i både privat och offentlig 
verksamhet. 
 
Ordföranden hälsar Anna varmt välkommen till Habo kommun och tackar 
för presentationen. 

_____  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-03-11  4 
 

Justeras Expedierats 

 

 

 

§ 19 Information från bolagen 
 
Bengt Fransson, vd för Habo Energi, Habo Kraft och Habo Bostäder 
informerar om det ekonomiska resultatet för bolagen. Alla tre bolagen 
redovisar överskott. Resultatet efter finansiella poster är 4 miljoner kronor 
för Habo Energi, 5,2 miljoner kronor för Habo Kraft samt 5 miljoner 
kronor för Habo Bostäder.  

Habo Energis resultat är något lägre än 2018 vilket bland annat beror på 
låga elpriser samt en brist på råvarumarknaden. Habo Krafts omsättning 
har minskat något på grund av lägre anslutningsavgifter. Habo Bostäders 
omsättning har ökat i takt med ökad uthyrning och ändrad strategi vad 
gäller utflyttning och inflyttning. 
 
Utöver bokslutsinformation informerar Bengt Fransson att inflyttning på 
Gröne vägen påbörjades 1 mars 2020. 
 
Avslutningsvis informerade Bengt Fransson kort om att Habo har cirka      
3 500 betalande stadsnätskunder. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 20 Information med anledning av coronaviruset 
 
Kommundirektör Jan Sundman informerar om kommunens arbete med 
anledning av coronaviruset. Bland annat har en lokal händelsegrupp bildats 
med representanter från räddningstjänsten, kommunledningsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och miljöförvaltningen. 

Vidare informerar kommundirektören om att kommunens pandemiplan har 
uppdaterats och kommer upp för beslut i kommunstyrelsen i april men att 
verksamheterna redan nu har börjat arbeta efter den nya planen. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 

  

_____  
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§ 21 Ekonomisk uppföljning 
 
Ekonomichef Johan Bokinge informerar om att 2019 års resultat för 
kommunen är 27,1 miljoner kronor. För hela kommunkoncernen är 
resultatet 37,8 miljoner kronor. Habo är bästa kommun när det gäller årets 
resultat (kronor/invånare) i Jönköpings län.  

Finansrapport visar att kommunen klarar målen för ränterisk och den 
genomsnittliga räntebindningstiden. Däremot klarar man inte 
finansieringsriskens mål vad gäller lånens genomsnittliga återstående 
löptid som ligger strax under miniminivå. 

Johan Bokinge ger också en ekonomisk uppföljning för innevarande år 
med en prognos för helåret. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat 
på 14,5 miljoner kronor, vilket är 1,9 miljoner kronor bättre än budgeterat. 
Orsaken finns främst på finansieringssidan där skatte- och 
bidragsintäkterna är högre än budgeterat. 

Barn- och utbildningsnämnden presenterar enligt prognos ett resultat på 
minus 6,4 miljoner kronor. 
 
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Anders Almfors (L) 
informerar att barn- och utbildningsförvaltningen har fått ett uppdrag 
att arbeta fram en handlingsplan. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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Dnr KS19/339 

§ 22 Omfördelning av investeringsmedel, centralköket 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela totalt 1 600 000 kronor till 
investeringsprojekt 22045 ombyggnad centralkök, från investeringsprojekt: 

11075 Utbyggnad förskola Upptäckaren -1 600 000 kronor 

Ärendebeskrivning 
Ombyggnaden av centralköket har fördyrats bland annat på grund av att 
innerväggar vid kyl/frys-rum angripits kraftigt av fukt i betydligt större 
omfattning än beräknat. Den totala projektkostnaden har inte heller exakt 
kunnat fastställas eftersom ombyggnaden avropats etappvis. Ombyggnaden 
har delats upp i tre etapper varav den andra etappen snart är färdigställd. 
För att kunna genomföra den sista etappen som innebär ombyggnader av 
centralkökets produktionsdel behöver 1 600 000 kronor tillskjutas. 

Tekniska förvaltningen föreslår att omfördelning av investeringsmedel sker 
för att kunna genomföra ombyggnaderna av den sista etappen av 
centralköket. 

Ärendet behandlades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-25 (AU 
§ 26) som föreslår att omfördela investeringsmedel från fyra olika 
investeringsprojekt. Vid dagens sammanträde informerar teknisk chef 
Svante Modén att nya uppgifter framkommit och han 
föreslår att omfördelning i stället sker från investeringsprojekt 11075, 
utbyggnad förskola Upptäckaren, eftersom den utbyggnaden inte kommer 
bli av.  

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till tekniske chefens förslag.  

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
Ekonomienheten 
Controller  



 

Kommunstyrelsen 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2020-03-11  8 
 

Justeras Expedierats 

 

 

Dnr KS19/276 

§ 23 Detaljplan för del av Bränninge 8:8 - granskning 

Beslut 
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. 

Ärendebeskrivning 
Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan över del av 
fastigheten Bränninge 8:8. Syftet med detaljplanen är att i första hand 
legalisera pendlarparkeringen som har byggts på mark som i gällande 
detaljplan är reglerad för park. Vidare har det valts att närmare undersöka 
stationens västra delar och se vad som kan göras ytterligare förbättringar 
som på sikt kan få flera att välja kollektivtransport som färdmedel.  
Efter samråd har planhandlingarna justerats och inkomna synpunkter har 
sammanställts och bemötts i en samrådsredogörelse.  
 
Planen har översänts till kommunstyrelsen för granskning. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Bygglovsenheten  
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Dnr KS18/8 

§ 24 Översiktsplan Habo kommun 2040 - antagande 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta översiktsplan 2040 
med tillhörande handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen 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. 
Kommunfullmäktige 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, och var utskickad för samråd 
1 november 2018 till den 31 januari 2019. Under samrådstiden hölls öppna 
samrådsmöten på 5 tätorter. Inkomna synpunkter med kommunens 
bemötande finns sammanställda i särskilt upprättad samrådsredogörelse. 

Kommunstyrelsen tog den 16 oktober 2019 beslut om att ställa ut 
översiktsplanen, från den 28 oktober till och med den 12 januari 2020. 
Under utställningstiden fanns handlingarna tillgängliga på kommunens 
webbplats, i kommunhuset samt på biblioteket i Habo. Det fanns också 
möjlighet att ta del av information om översiktsplanen på Öppet hus som 
anordnades av kommunen den 12 november. Inkomna synpunkter med 
kommunens bemötande finns sammanställda i särskilt upprättat 
granskningsutlåtande. 

Förslag till ÖP 2040 har efter utställningen endast justerats när det gäller 
text och kartor och redaktionella ändringar har genomförts, vilket framgår 
av granskningsutlåtandet. Inga större förändringar av ÖP 2040 har alltså 
skett. 
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Kommunstyrelsens behandling 
Susanne Wahlström (M), Anders Almfors (L), Kent Bjärkhed (S) och 
Marie Lindholm (KD) yrkar bifall till förslaget. 

_____  
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Dnr KS18/129 

§ 25 Miljöprogrammet - beslut om remiss 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera förslag till miljöprogram 2020-
2030 till berörda intressenter för yttrande senast den 15 maj 2020. 

Ärendebeskrivning 
Miljöprogrammet utgör det styrande dokumentet för det strategiska 
miljöarbetet i Habo kommuns verksamheter. Habo kommun har haft två 
miljöprogram gemensamma med Mullsjö kommun: miljöprogrammet 
2009–2012 och miljöprogrammet 2014–2019. 
 
Våren 2019 beslutades att Habo och Mullsjö inte längre skulle ha ett 
gemensamt strategiskt miljöarbete. Tillsammans med styrgruppen för det 
strategiska hållbarhetsarbetet har miljö- och hållbarhetsstrategen därför 
slutfört ett förslag till nytt miljöprogram enbart för Habo kommun. 
Förslaget bygger på Habo kommuns vision ”den hållbara kommunen för 
hela livet” , de globala målen i Agenda 2030 samt nationella 
miljökvalitetsmålen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för programmet, dess uppföljning och översyn. 
De kommunala verksamheterna ansvarar för att ta fram handlingsplaner, 
som kan bidra till måluppfyllelsen av miljöprogrammet. Detta ska göras 
utifrån varje verksamhets möjlighet att påverka utvecklingen. 
Utgångspunkten är att det finns många olika sätt att nå programmets mål 
och att alla kan bidra. Kommunens verksamheter och bolag finansierar 
åtgärder och aktiviteter i handlingsplaner inom befintlig budget och i 
ordinarie budgetprocess. 

Förslaget till miljöprogram består av fyra fokusområden med mål och 
indikatorer: 

• En klimatsmart kommun 
• Hållbar konsumtion och produktion 
• Hållbart nyttjande av natur, vatten och mark 
• Utbildning, kommunikation och engagemang 

Förslaget innehåller en ambition och viljeinriktning att Habo kommuns 
verksamheter ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att 
vi: 

• agerar och planerar långsiktigt genom att inkludera miljöhänsyn i 
våra beslut i nämnder, bolag och styrelser. 

• förstår miljökonsekvenserna av vårt agerande och tar ansvar för den 
miljöpåverkan som uppstår i vårt dagliga arbete. 
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• effektiviserar vår resursanvändning och utgår från de planetära 
resurser vi har och verkar för att inte överskrida dessa. 

• skapar möjligheter och uppmuntrar medarbetare, kommuninvånare, 
näringsliv och föreningar till ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete 
med fokus på förbättringsarbete och miljömedveten livsstil. 

Kommunstyrelsens behandling 

Hans Jarstig (KD), Hanna Englund (C), Anders Almfors (L) och Kent 
Bjärkhed (S) yrkar bifall till förslaget. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och hållbarhetsstrateg  
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Dnr KS20/55 

§ 26 Reglemente för överförmyndaren 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
reglemente för Överförmyndaren i Habo kommun. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till reglemente för Överförmyndaren i Habo har tagits fram. 

_____  
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Dnr KS20/46 

§ 27 Justering av ägardirektiv för June Avfall och Miljö AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 
ägardirektiv för June Avfall och Miljö AB. 

Ärendebeskrivning 
Jönköpings kommun har genomfört en översyn av det gemensamma samt 
av de särskilda ägardirektiven för samtliga bolag inom Jönköpings Rådhus 
AB, där bolaget June Avfall och Miljö AB ingår i vilket Habo kommun är 
delägare. 

Bland annat föreslås justeringar kring kommunövergripande mål och 
samverkan inom kommunkoncernen i det gemensamma ägardirektivet 
samt justeringar avseende verksamhetsmål och finansiella målsättningar i 
de särskilda ägardirektiven. 

Vidare föreslås June Avfall och Miljös verksamhetsmål bli något mer 
övergripande än i gällande ägardirektiv, och ett tillägg föreslås i bolagets 
finansiella målsättning – om bolaget inte kan täcka verksamhetens 
kostnader med taxor och avgifter eller om bolaget har fordran på 
taxekollektivet som inte kan täckas med eget kapital krävs en 
kapitaltäckning från moderbolaget. 

_____  
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Dnr KS19/341, KS19/35 

§ 28 Internkontrollplaner, övriga nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningarna för 2019 och de nya 
internkontrollplanerna för 2020 för barn- och utbildningsnämnden, 
byggnadsnämnden, fritids- och kulturnämnden, miljönämnden och 
socialnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Varje år upprättas en internkontrollplan för varje nämnd. 
Kommunstyrelsen har också utöver sin egen verksamhet 
(kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och räddningstjänst) 
även ett kommunövergripande ansvar. Vid dagens sammanträde redovisas 
övriga nämnders uppföljningar av respektive nämnds internkontrollplan för 
2019 samt de nya internkontrollplanerna för 2020. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder  
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Dnr KS20/65 

§ 29 Ansökan från Habo IF om projektmedel för att främja 
psykisk hälsa bland barn och ungdomar i Habo kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel till projektet med 30 000 
kronor. Finansiering sker från projektet Psykisk hälsa. 

Ärendebeskrivning 
Habo IF har ansökt om 30 000 kronor för att arbeta fram en modell för hur 
föreningen på ett systematiskt och strukturerat sätt kan arbeta med mental 
träning i sina barn- och ungdomsgrupper (6-16 år) med syfte att främja 
psykisk hälsa. Bakgrunden är att psykisk ohälsa ökar i Sverige och Habo 
finns bland de kommuner med högsta psykiska ohälsotal.  
 
Målsättningen med projektet är det ska bli idrottsöverskridande, så att även 
andra föreningar i Habo kan dra nytta av projektet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
medel till projektet med 30 000 kr, med finansiering från projektet Psykisk 
hälsa (AU 2020-02-25, § 19).  

Kommunstyrelsens behandling 
Hanna Englund (C) säger att psykisk ohälsa är vår tids folksjukdom och att 
alla insatser som främjar psykisk hälsa är viktiga och yrkar bifall till 
förslaget. 
 
Marie Lindholm (KD) anser att projektet är viktigt och ett bra initiativ och 
yrkar bifall till förslaget. 
 
Anders Almfors (L) är positiv till att projektet är föreningsöverskridande 
och yrkar bifall till förslaget. 
 
Även Kent Bjärkhed (S), Olle Moln Teike (SD) och Lena Danås (V) yrkar 
bifall till förslaget. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Habo IF 
Barn- och utbildningssamordnare 
Ekonomienheten  
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Dnr KS19/315 

§ 30 Svar på motion om återvändande terrorister 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 
då förslagen i motionen inte ryms inom den kommunala kompetensen. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har genom Joakim Lindblom och Olle Moln 
Teike lämnat in en motion i vilken de föreslår att Habo 
kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att den som deltagit eller 
understött terrorism inte ska vara välkommen till Habo. I motionen föreslås 
även att Habo kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga 
nämnder och styrelser att utarbeta direktiv som så långt lagen tillåter 
förhindrar att Habo kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i 
anspråk i någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-
terrorister eller andra som deltagit i eller understött terrorism. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande svar på 
motionen: 

Domstolarna har till uppgift att lagföra och döma enskilda individer som 
begått brott. Det ligger inte inom kommunens befogenheter att utreda och 
straffa enskilda. Sekretessen inom socialtjänsten hindrar dock inte att 
uppgifter lämnas till åklagarmyndighet, polismyndighet eller 
säkerhetspolisen om uppgifter som angår misstanke om brott har ett 
straffvärde om minst fängelse i ett år. 

Riksdagen beslutar om vilka lagar som ska gälla i Sverige. Kommunerna är 
skyldiga att förhålla sig till gällande lagstiftning. Kommunen kan inte 
underlåta att bevilja insatser till enskilda som uppfyller lagkraven för 
bistånd enligt speciallagstiftning såsom till exempel socialtjänstlagen. 
Kommunen är ytterst ansvarig för att ge enskilda det stöd de behöver. 
Kommunen kan inte heller hindra svenska medborgare att flytta till Habo 
kommun. 

Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås då förslagen inte ryms 
inom den kommunala kompetensen (SN 2020-02-05 § 8), vilket också 
arbetsutskottet föreslår (AU 2020-02-25 § 20). 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till motionen. 
 
Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå 
motionen eftersom motionen saknar lagstöd. 
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Även Anders Almfors (L)  och Kent Bjärkhed (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  

Ordförande finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag att 
avslå motionen och dels Olle Moln Teikes förslag att bifalla motionen. 
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Dnr KS19/254 

§ 31 Svar på motion om lokal busslinje, "Mjuka linjen" 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att en kostnadsutredning 
av införandet av mjuka linjen ska göras. Motionens första att-sats anses 
därmed vara bifallen. När utredningen är klar ska den översändas till 
budgetberedningen. Övriga att-satser i motionen anses med detta vara 
besvarade. 

Ärendebeskrivning 
Kent Bjärkhed (S) har lämnat in en motion i vilken han föreslår att 
busstransport, mjuka linjen, ska erbjudas mellan centrum och de 
bostadsområden i kommunen som inte har någon kollektivtrafik. På så sätt 
ökas tillgängligheten för äldre och personer med olika funktionsvariationer 
och deras anhöriga. Mjuka linjen ska vara en servicefunktion som hjälper 
människor i samhället att ta sig till vissa knutpunkter, tex mataffärer, 
apotek, vårdcentral, bibliotek och kommunkontor. Kent Bjärkhed skriver 
att linjen förslagsvis kan köras två dagar i veckan, på tisdagar trafikeras 
sträckan Habo centrum-Fagerhult-Baskarp-Brandstorp tur och retur mellan 
09.00 –15.00 och på torsdagar centrum-Furusjö-Västerkärr samma tider. 

Motionären yrkar på att 

• kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att utreda 
behov av linjesträckning och tider för att införa mjuka linjen två 
dagar i veckan. 

• kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att genomföra 
och upphandla tjänsten mjuka linjen senast 2020. 

• kommunfullmäktige ger berörd förvaltning i uppdrag att följa upp 
och utvärdera mjuka linjen 12 månader efter införandet med 
avseende på tillgänglighet och utfall av servicetjänsten. 

Motionen har remitterats till den grupp som kommunfullmäktige utsett för 
att beskriva utmaningar och möjligheter med kollektivtrafiken. Gruppen 
fick i uppdrag att i sina respektive partigrupper diskutera motionen. 
Samtliga partier är positiva till motionen, även om det finns olika åsikter 
om vilken sträckning mjuka linjen bör ha, hur ofta den bör gå och om den 
ska prioriteras i budget eller inte. Gruppen är dock enig i att en 
kostnadsutredning bör göras, och därefter kan man ta ställning till om 
mjuka linjen ska införas eller inte. Olika förslag kan tas fram i samråd med 
entreprenör och det behöver inte vara givet att det är det exempel som 
anges i motionen som blir det slutgiltiga förslaget. Därefter blir det upp till 
budgetberedningen att ta ställning till om mjuka linjen är något som kan 
prioriteras i kommande budgetar. 
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Arbetsutskottet föreslår att en kostnadsutredning av införandet av mjuka 
linjen ska göras. Motionens första att-sats anses därmed vara bifallen. När 
utredningen är klar ska den översändas till budgetberedningen. Övriga att-
satser i motionen anses med detta vara besvarade (AU 2020-02-25 § 21).  

Kommunstyrelsens behandling 
Kent Bjärkhed (S) tackar för behandlingen av motionen och yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

_____  
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Dnr KS19/207 

§ 32 Svar på förslag, från kommunala rådet för pensionärer och 
personer med funktionsvariation om lokal busslinje,  
"Mjuka linjen" 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar meddela rådet för pensionärer och personer 
med funktionsvariationer att förslag finns om att kommunfullmäktige ska 
besluta om att en kostnadsutredning ska göras, och att ärendet därefter 
kommer att hänskjutas till budgetberedningen. 

Ärendebeskrivning 
Rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation har föreslagit 
kommunstyrelsen att i budget för 2020 avsätta medel för att införa ”Mjuka 
linjen” i Habo kommun. Mjuka linjen finns i Mullsjö kommun och är en 
lokal busslinje som går vissa dagar i veckan. 

Ungefär samtidigt som rådet kom med sitt förslag lämnades en motion med 
liknande förslag in från Socialdemokraterna. 

Ett förslag finns nu om att en kostnadsutredning av mjuka linjen ska göras, 
och att ärendet därefter ska hänskjutas till budgetberedningen. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation.  
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Dnr KS19/260 

§ 33 Svar på medborgarförslag om Tuvebo busshållplats 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att återinföra Tuvebo 
längs gamla väg 26 som hållplats. Medan den nya vägen höll på att byggas 
har det i perioder inte fungerat tillfredsställande med busstrafiken längs 
sträckan. 

Administrativ chef Frida Wahlund skriver 2020-02-10 att enligt uppgift 
från länstrafiken trafikeras den gamla vägen av linje 116 sedan den nya 
vägen blev klar och hållplatsen vid Tuvebo är åter i bruk. Tyvärr har dock 
Trafikverket nedgraderat den gamla vägen till klass 4, vilket innebär att 
den inte är prioriterad vid halkbekämpning. Detta i sin tur har lett till att 
länstrafiken fattat beslut om att inte köra linjetrafik på den gamla vägen, då 
det innebär alltför stor osäkerhetsfaktor för resenärerna att inte veta om 
trafiken kommer att gå så fort det är hal vägbana. Från och med 
tidtabellskiftet i juni 2020 kommer därför linje 116 att köras på den nya 
vägen istället för på den gamla, och Tuvebo hållplats kommer därefter inte 
längre att trafikeras. 

Det är Trafikverket som ansvarar för vägen och länstrafiken som ansvarar 
för kollektivtrafiken. Kommunen kan inte fatta beslut som rör dessa 
områden, utan kan endast i dialog med respektive aktör försöka påverka för 
en bättre kollektivtrafik för kommunens invånare. 

_____ 

 
Beslutet skickas till: 
Förslagsställaren  
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Dnr KS20/61 

§ 34 Val av ombud till bolagstämma för June Avfall och Miljö 
AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utse 
kommunfullmäktiges ordförande, Lisbet Bärenholdt, till kommunens 
ombud vid bolagsstämman. Till ombudets ersättare utses 
kommunfullmäktiges förste vice ordförande Kent Bjärkhed. 

Ärendebeskrivning 
Habo kommun har att utse ett ombud till bolagsstämma med June Avfall 
och Miljö AB. 

_____  
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§ 35 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs tills till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

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

_____  
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§ 36 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet   2020-02-25 
 
Tillstånd för egensotning, brandfarlig vara och  
explosiv vara    Nr 12-17  
Anställning av controller   Nr 18 

_____ 
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