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 § 19 Information från Polisen 
  

Fredrik Lindfors och Sara Alving från Polisen berättar om polisens nya 
organisation och om hur man arbetar i Habo.  
 
Organisatoriskt sett så är det som kallas för lokalpolisområde basen för 
polisens verksamhet. Mer än hälften av polisens verksamhet ska bedrivas 
lokalt. Det lokala polisarbetet har stärkts efter omorganisationen genom att 
resurser och mandat att fatta beslut numera finns lokalt. Exempel på arbete 
som sker i lokalpolisområdena är ingripanden, utredningar, arbete mot grov 
brottslighet, trafiksäkerhetsarbete och trygghetsskapande arbete.  
 
Polisen har ett stort och viktigt samarbete med kommunen, bland annat vad 
gäller brottsförebyggande verksamhet, hot och våld, utredningar efter 
bränder och olyckor, ordningsfrågor och tillstånd, krisberedskap, 
suicidprevention, trafiksäkerhet och säkerhetsskydd. Samverkan regleras 
bland annat i en samverkansöverenskommelse mellan polisen och 
kommunen, i det brottsförebyggande delprogrammet till 
handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet, och i medborgarlöftet som är 
kommunens och polisens gemensamma löfte till medborgarna.  
 
Fredrik Lindfors och Sara Alving understryker att Habo kommun är en 
mycket trygg kommun att bo i.  
 
Efter avslutad frågestund tackar ordföranden för informationen.  
 
---  
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Dnr KS18/251 

 § 20 Drogpolitiskt program, antagande 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta drogpolitiskt handlingsprogram.  
 
Ärendebeskrivning 
Folkhälsorådet har tagit fram förslag till drogpolitiskt handlingsprogram. 
Socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och fritids- och 
kulturnämnden har varit delaktiga i framtagandet av programmet, samt 
även polisen och Region Jönköpings län genom vårdcentralen och sektion 
folkhälsa. Programmet utgår från den nationella och regionala 
handlingsplanen för det ANDT-förbyggande arbetet (alkohol, narkotika, 
doping, tobak). Syftet med programmet är att skapa ett effektivt, strategiskt 
och långsiktigt ANDT-förebyggande arbete i hela kommunen, samt att 
stärka samverkan och samordningen mellan de aktörer i kommun och län 
som arbetar med ANDT. Programmet består av fem målområden, och 
under varje mål finns insatsområden.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta drogpolitiskt 
handlingsprogram (KS 2019-02-13 § 43). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Maria Alsén (L), Thomas Gustavsson (S) och Hans Jarstig (KD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
--- 
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Dnr KS18/36 

 § 21 Exploateringsavtal för Fiskebäck 3:76 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Fiskebäck 3:76. 
 
Ärendebeskrivning  
Detaljplaneförslaget för Fiskebäck 3:76 har varit utskickat på samråd under 
våren 2018. Planen har därefter reviderats och var under perioden 3 
december 2018 - 4 januari 2019 utställt för granskning. Byggnadsnämnden 
förväntas anta detaljplanen i mars 2019.  
 
Detaljplanen möjliggör för byggnation av bostäder (radhus) inom 
fastigheten Fiskebäck 3:76. Innan beslut om antagande av detaljplanen 
behöver ett beslut om exploateringsavtal fattas.  
 
Syftet med exploateringsavtalet är att reglera förutsättningarna för 
byggnation inom exploateringsområdet och att reglera kostnader och 
genomförande för anslutning av vatten, spillvatten och dagvatten från  
exploateringsområdet till kommunal anläggning. Avtalet reglerar även 
genomförande av nödvändiga trafiksäkerhetsåtgärder utanför 
exploateringsområdet och förutsättningarna för fastighetsbildning, 
marköverlåtelser och övriga genomförandevillkor. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
exploateringsavtalet (KS 2019-02-13 § 35). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Niklas Fungbrandt (M) och Joakim Lindblom (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens föreslag.  
 
---   
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Dnr KS18/332 

 § 22 Upprättande av markanvändningsplan för Habo kommun     
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en markanvändningsplan ska tas fram för 
Habo centrum och att 500 000 kronor avsätts till projektet som finansieras 
ut kommunstyrelsens budgetram.  

 
Till styrgrupp för projektet utses kommunstyrelsens arbetsutskott samt 
kommunchef. Till projektledare utses plan- och exploateringschefen och en 
upphandling av extern konsult ska göras med uppdrag att driva arbetet med 
att ta fram markanvändningsplanen.  
 
Ärendebeskrivning 
Habo tätort och dess utveckling påverkar hela kommunen, både landsbygd 
som övriga orter. Tätorten som helhet, centrummiljön och livet i centrum 
blir alltmer viktiga faktorer för livskvalitet och utveckling. Ett väl 
fungerande centrum, med en stark handelsplats, är avgörande för ortens 
attraktivitet när det gäller att attrahera medborgare, företag och arbetskraft 
till kommunen.  
 
Det finns ett stor behov av att ta ett samlat grepp över planeringen för 
utvecklingen av Habo centrum genom att arbeta fram en 
markanvändningsplan. Detta i syfte att skapa en långsiktig hållbar 
utveckling av centrum för att åstadkomma en attraktiv och trygg mötesplats 
för alla samt att kunna stärka och utveckla centrum så att det kan fungera 
som en lönsam handelsplats för näringsidkare. 
 
Ett förändringsarbete av centrum har redan påbörjats, utifrån 
marknadsmässiga förutsättningar och tillfälligheter. Kommunen behöver 
därför ha en strategi och med eftertänksamhet utveckla centrum och dess 
närområde.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-13 att föreslå att  en 
markanvändningsplan ska tas fram för Habo centrum och att 500 000 
kronor avsätts till projektet som finansieras ut kommunstyrelsens 
budgetram. Till styrgrupp för projektet föreslås att kommunstyrelsens 
arbetsutskott och kommunchef utses. Till projektledare utses plan- och 
exploateringschefen och en upphandling av extern konsult föreslås göras, 
vars uppdrag blir att driva arbetet med att ta fram markanvändningsplanen. 
Målet är att planen ska vara klar vid utgången av 2020.  
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Hann Englund (C) säger att detta är ett bra och viktigt förslag. Vi måste ha 
en tydlig linje för hur centrum ska utvecklas och att vi måste tydliggöra de 
viktigaste behoven. Ett fungerande centrum är viktigt för alla i Habo  
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Forts § 22 
kommun, inte minst för näringslivet. Hon yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förlag.  
 
Niklas Fungbrandt (M) säger att det händer mycket i centrum och det är 
många planer på gång. Trafiksituationen börjar bli problematisk och 
handeln behöver utvecklas. Han yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Joakim Lindblom (SD) säger att Sverigedemokraterna också vill vara 
delaktiga i utvecklandet av Habo centrum och yrkar därför på att 
Sverigedemokraterna får en plats i styrgruppen.  
 
Hans Jarstig (KD) tycker också att förlaget är bra och yrkar bifall.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
och dels Joakim Lindbloms förslag om att Sverigedemokraterna ska få ingå 
i styrgruppen.  
 
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
---  
 
Beslutet skickas till:  
Plan- och exploateringschef 
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Dnr KS18/310 

 § 23 Borgensåtagande avseende Salem och Smyrnaförsamling 
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att avsluta borgensåtagandet med 
Salemförsamlingen.  
 
Ärendebeskrivning 
Skrivelse har inkommit den 12 november 2018 från ledningsgruppen i 
Salemförsamlingen med anledning av pågående samtal kring samgående av 
Salemförsamlingen (867200-0695) och Smyrnaförsamlingen (867200-
0364) och den borgensförbindelse som Habo kommun ingått med 
Salemförsamlingen.  
 
I skrivelsen beskrivs ett scenario där Salemförsamlingens samtliga 
tillgångar och lån övergår till Smyrnaförsamlingen. Förskoleverksamheten 
som bedrivs i lokaler i Salemkyrkan kommer även fortsättningsvis att 
drivas under nuvarande, från församlingen skilt, organisationsnummer. I 
skrivelsen ställs frågan ”Anser kommunen att det generella 
borgensåtagandet som idag finns, mot Salemförsamlingen och dess 
förskoleverksamhet, kan löpa vidare mot den nya sammanslagna 
organisationen med organisationsnummer 867200-0364?” 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1991-04-25 § 27 om borgensåtagande på 
2,5 miljoner kronor avseende daghemslokaler i Salemkyrkan.  

 
I Habo kommuns finanspolicy från 2016-03-31 § 27 skrivs under rubriken 
Borgen ”Kommunal borgen lämnas endast i undantagsfall till annan än till 
bolag där kommunen äger samtliga aktier eller till stiftelse där kommunen 
utser fler än hälften av styrelseledamöterna. Det är kommunfullmäktige 
som beslutar om utökad borgensram.” 
 
Smyrnaförsamlingen bedöms efter samgåendet med Salemförsamlingen ha 
en god betalningsberedskap på lång sikt. Smyrnaförsamlingen torde inte ha 
några svårigheter att finansiera sig utan kommunal borgen. Kostnaden för 
finansiering kan dock förväntas stiga. Kommunens finansiella risk bedöms 
inte öka efter den beskrivna organisationsförändringen.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-13 att föreslå att kommunen avslutar 
borgensåtagandet med Salemförsamlingen (KS § 38). 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Rickman (L) säger att kommunerna inte längre brukar bevilja 
borgen till individer eller föreningar och att detta är en gammal rest sedan 
tidigare. Stryker vi denna har vi bara någon enstaka borgensförpliktelse 
kvar, vilket innebär att på sikt kommer kommunen bara ha  
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Forts § 23 
 
borgensåtaganden gentemot sina egna verksamheter. Han yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Även Henrik Esbjörnsson (M) och Nicklas Gustavsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Jon Harald Jonsson (KD) föreslår att kommunen ska fortsätta med 
borgensåtagandet. Han menar att eftersom församlingen bedöms ha god 
betalningsförmåga så riskerar inte kommunen något genom att säga ja. 
Kyrkorna bidrar med så mycket positivt i vårt samhälle och det skulle vara 
goodwill för kommunen att säga ja.  
 
Anders Rickman (L) säger att avslutandet av borgen inte ska tolkas som 
något negativt mot någon kyrka, utan att det bara handlar om hur 
kommunen ska använda sina borgensåtaganden. Det råder ingen osäkerhet 
om att kyrkorna i Habo gör ett bra arbete. 
 
Morgan Malmborg (HD) instämmer i att alla kyrkor gör ett bra arbete i 
Habo, men kommunen bör inte bevilja borgen till någon. Han yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att avsluta borgensåtagandet och dels Jon Harald Jonssons förslag om 
att fortsätta med borgensåtagandet.  
 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
 
---  
 
Beslutet skickas till  
Ekonomichef 
Salemförsamlingen 
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Dnr KS19/44 

 § 24 Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige:  

- att taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll för Habo 
kommun antas att gälla från och med den 1 juni 2019 samt att där-
med tidigare taxor upphör att gälla från samma datum  

- att taxor indexjusteras årligen den 1 januari i enlighet med sotnings-
index fastställt av Sveriges Kommuner och Landsting.  

Ärendebeskrivning 
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har kommunen att ansvara 
för att rengöring/sotning och brandskyddskontroll av fasta förbränningsan-
ordningar (eldstäder och rökkanaler) och imkanaler i restauranger, storkök 
och därmed jämförbara utrymmen genomförs. Rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll ska utföras enligt frister som fastställs av kommunen. 
Kommunen har också att besluta om taxor för rengöring/sotning och 
brandskyddskontroll. Nuvarande taxor är fastställda att gälla till 2019-05-
31. 
Kommunen kan utföra verksamheten i egen regi eller genom entreprenör. 
Utförandet av rengöring/sotning och brandskyddskontroll kan ske av en 
entreprenör för varje del eller av en för både rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll. 
Habo, Mullsjö, Vaggeryd, Eksjö, Aneby, Sävsjö och Jönköpings kommu-
ner har gemensamt genomfört en upphandling. Respektive kommun fattar 
beslut om entreprenör. Inkomna anbud har utvärderats utifrån uppställda 
krav vad avser bland annat kompetens, ekonomiska förutsättningar och 
förmåga och erfarenheter. Utvärderingen är vidare gjord utifrån lägsta pris 
för respektive kommun. 
I samband med upphandlingen har taxor för rengöring/sotning och brand-
skyddskontroll moderniserats. Kommunen ska fastställa dessa taxor. Tax-
orna indexjusteras årligen 1 januari i enlighet med sotningsindex som fast-
ställs av Sveriges Kommuner och Landsting. 
Kommunen har, även om verksamheten är utlagd på entreprenad, ansvar 
för att verksamheten utförs i enlighet med gällande lagstiftning. För att på 
ett bättre sätt i framtiden fullgöra kommunens åligganden enligt lagstift-
ningen avser kommunerna att gemensamt anställa en samordnare. Detta 
samordningsuppdrag finansieras till större delen genom att det i taxorna 
ingår den ersättning som entreprenören skall ersätta kommunerna med.  
 
---       
Beslutet skickas till:  
Räddningschef 
Ekonomichef 
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Dnr KS18/155 

§ 25 Renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner – antagande 

  
Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anta renhållningsordning för Jönköping, 
Habo och Mullsjö kommuner bestående av Avfallsplan 2019-2022 
inklusive bilagor, samt Föreskrifter för avfallshantering inklusive bilaga.  
 
Tidigare avfallsplaner och föreskrifter för avfallshantering ersätts därmed.   
 
Ärendebeskrivning 
Ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö 
kommuner har tagits fram. Renhållningsordningen består av en avfallsplan 
samt föreskrifter för avfallshantering. Syftet med avfallsplanen och 
föreskrifterna är att få ett tydligt gemensamt styrdokument för 
avfallshanteringen i kommunerna. Enligt 41 § kap 15 miljöbalken ska det 
för varje kommunen finnas en renhållningsordning som ska antas av 
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen ska innehålla en avfallsplan 
och de föreskrifter som kommunen har meddelat. Avfallsplanen ska 
innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Naturvårdsverket har 
tagit fram föreskrifter om vad kommunala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall ska innehålla.  
 
Förslag till renhållningsordning har skickats ut på internremiss under 
hösten 2017. Under våren 2018 godkände respektive kommuns 
kommunstyrelse förslaget för utställning samt remissförfarande. 
Utställningen har skett på fyra offentliga platser i kommunerna och har 
pågått under perioden 20 juni till 30 september 2018. 116 remissinstanser 
har fått möjlighet att yttra sig. Information om förslag till ny 
renhållningsordning har också funnits tillgänglig på bolagets webbplats. 25 
skriftliga yttranden har inkommit.   
 
---   
 
Beslutet skickas till:  
June Avfall & Miljö AB 
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Dnr KS19/5 

 § 26 Reglemente för kommunstyrelsen 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Reglemente för kommunstyrelsen 
och att det ska gälla från och med 2019-03-01.  
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av att ny mandatperiod har påbörjats har kommunstyrelsens 
reglemente setts över. I förslaget har det lagts till ett antal uppgifter som 
ligger på styrelsen att leda och samordna. De flesta av dessa uppgifter 
fanns med i reglementet som gällde före 2015, och efter diskussion med 
bland annat tekniska förvaltningen har ett övervägande gjorts att det kan 
vara bra att tydliggöra igen vad som är kommunstyrelsens ansvarsområden.  
 
Utöver detta har endast ett fåtal ändringar har gjorts, bland annat med 
anledning av ändringar i kommunallagen. 
 
---   
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Dnr KS19/34 

 § 27 Arbetsordning för kommunfullmäktige 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta arbetsordning för 
kommunfullmäktige och att den ska gälla från och med 2019-03-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Vid varje mandatperiods början görs en översyn av bland annat 
arbetsordning för kommunfullmäktige. Nu gällande arbetsordning antogs 
2015. Den nu gällande arbetsordningen och även det nya förslaget bygger 
på Sveriges kommuner och landstings ”normalförslag” till arbetsordning. 
En del ändringar har gjorts, men dessa är alla av förtydligande karaktär 
eller med anledning av att kommunallagen har ändrats.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta arbetsordningen 
(KS 2019-02-13 § 46).   
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Henrik Esbjörnsson (M), Thomas Gustavsson (S), Hans Jarstig (KD) och 
Hanna Englund (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
---  

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  42 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS18/271  

 § 28 Svar på medborgarförslag om gatubelysning   
  

Beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget vara besvarat 
med hänvisning till nedanstående beskrivning. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslaget att belysning sätts upp 
på gång- och cykelvägen som går längs med väg 195 till gränsen mellan 
Habo och Jönköpings kommun. 
 
I samrådsförslaget för Habos nya översiktsplan föreslås att kommunen 
upprättar en cykelplan med fokus på tätorterna men även kopplingarna 
mellan orterna och satsningar på cykelturism. 
 
Cykelplanen kommer att redovisa kommunens långsiktiga mål för arbetet 
med cykelfrågor och ska innehålla en handlingsplan för hur målen ska 
kunna förverkligas på kort och lång sikt. 
 
Även anpassningar för befintliga cykelvägar kommer att tas med i 
cykelplanen med förslag på åtgärder för att stärka upp tryggheten och 
säkerheten. Vid upprättande av en cykelplan kommer utformning och 
förslag på åtgärder att bland annat utgå från sikt, belysning, beläggning, 
bredd, vägmålning, skyltning och prioritering i trafiken. 
 
---  
 
Beslutet skickas till:  
Förslagsställaren  
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  43 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/52 

§ 29 Medborgarförslag om ny infart till förskolan Upptäckaren 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige översänder medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beslut.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit i vilket problem med sikten vid 
utfarten till förskolan Upptäckaren beskrivs. Förslagsställaren föreslår att 
in- och utgången för bilister ska skiftas, så att man kör in till förskolan 
närmast kommunhuset och kör ut närmast brandstationen. På så sätt får de 
som kör ut minst 30 meters fri sikt. Se bilaga 1.  
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 

 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  44 
 

 
Justeras Expedierats 

 

DnrKS19/55  

§ 30 Medborgarförslag om gångväg till pendelparkeringen vid 
stationen 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige översänder medborgarförslaget till kommunstyrelsen 
för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att en gångpassage ska 
göras mellan pendelparkeringen och stationen. Se bilaga 2. 
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Förslagsställaren 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  45 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/42 

§ 31 Motion om klimatomställningsplan  
  

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Anders Thelin och Johanna Rundlöf från Vänsterpartiet har lämnat in en 
motion i vilken de föreslår att  

• kommunen tar fram en klimatomställningsplan för att nå målet om 
högst 1,5 graders global uppvärmning.  

• kommunen kontaktar alla företag och organisationer och offentlig 
verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för 
att minska sina utsläpp i motsvarande grad,  

• kommunen inom två år avyttrar alla eventuella innehav i 
fossilutvinningsföretag som kommunen genom sina fonder har 
placeringar i och istället investerar i hållbara och fossilfria 
alternativ,  

• kommunen gör ett kontinuerligt informations- och 
folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv 
och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och elever i 
kommunen.  

 
Årlig redovisning ska göras avseende minskningen av koldioxidutsläpp 
dels totalt i kommunen och dels inom olika sektorer såsom transporter, 
industri, offentlig verksamhet med flera. Se bilaga 3.  

 
Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Thelin kommenterar motionen och säger att ordet klimatförändring 
är ett förskönande ord, för det som är på väg att hända beskrivs bättre som 
en miljökollaps. Insekterna försvinner, däggdjuren utrotas och korallerna 
bleknar. Men det finns fortfarande en chans att ändra på detta, men arbetet 
med att minska utsläppen måste ske på kommunal nivå. Därför har 
Vänsterpartiet lagt ett förslag om en koldioxidbudget. Världsnaturfonden 
har tagit fram ett nytt verktyg för att mäta detta hos just kommuner.  
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 
 
 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  46 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/48  

§ 32 Motion om införande av pris för god byggnadsvård och god 
arkitektur – kommunbyggnadspris 

  
Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Mari Larsson (SD) har lämnat in en motion med förslag om att Habo 
kommun inför ett kommunbyggnadspris, som exempelvis kan delas ut på 
årets sista kommunfullmäktigesammanträde. Förslaget är att priset delas ut 
i klasserna god byggnadsvård och god arkitektur. Se bilaga 4. 
 
--- 
 

 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  47 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/49 

§ 33 Motion om prioritering av bussgator i Habo 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Joakim Lindblom (SD) har lämnat in en motion med förslag om 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 ombyggnationen av bussgator. Se 
bilaga 5. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Joakim Lindblom (SD) kommenterar motionen och säger att han med den 
vill starta en dialog för bästa möjliga kommunikationer i Habo.  
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 
 

  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  48 
 

 
Justeras Expedierats 

 

Dnr KS19/50  

§ 34 Motion om kostpolicy kring matfetter 
  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.  
 
Ärendebeskrivning 
Olle Moln Teike (SD) har lämnat in en motion om kostpolicy kring 
matfetter med förslag att allt margarin som används byts ut till smör eller 
olja. Se bilaga 6. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
Mari Larsson från Sverigedemokraterna kommenterar motionen i Olle 
Moln Teikes ställe, och säger att de flesta väljer vilken mat vi äter och hur 
vi ska laga den, men barnen och de gamla på äldreboende kan inte välja sin 
mat eller hur den ska tillagas. Därför måste politikerna ta sitt ansvar och se 
till att maten tillagas på allra bästa sätt.  
 
--- 
 

Beslutet skickas till:  

Kommunstyrelsen 

 
 
  



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  49 
 

 
Justeras Expedierats 

 

DnrKS19/63  

§ 35 Fråga till socialnämndens ordförande angående 
trygghetsboende 

  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.   
 
Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg har lämnat in ett antal frågor till socialnämndens 
ordförande Hans Jarstig (KD). Morgan Malmborg skriver inledningsvis att  
Hans Jarstig har lämnat in en motion om en utredning angående ett 
trygghetsboende på vårdcentralen, och att Hans Jarstig är pådrivande om 
en markanvisningstävling för ett trygghetsboende på Munkvägen trots att 
det är ocentralt och långt från mötesplats och gemenskap och service.  
 
Frågorna är:   

1. Anser kommunalrådet att vårdcentralen, långt från centrum med 
gemenskap och service är en lämplig plats för trygghetsboende? 
Hans Jarstig svarar att då när motionen lämnades in tyckte han att 
det var lämpligt. 
 

2. Tycker kommunalrådet att det är lämpligt att placera ett 
trygghetsboende på Munkvägen? 
Hans Jarstig säger att ursprunget är en motion från Moderaterna, 
och att man har tittat på mark som kommunen har rådighet över och 
att det kan vara en bra plats.  

 
3. Kommuner kommunalrådet arbeta för mindre enheter av 

trygghetsboenden på landsbygden för att kunna bo kvar i känd 
gemenskap? 
Hans Jarstig svarar att han inte kommer arbeta för detta, men om en 
entreprenör vill bygga och driva ett trygghetsboende på 
landsbygden kommer han givetvis att ställa sig bakom, men han 
kommer inte att arbeta för att det ska bli något trygghetsboende på 
landsbygden i kommunal regi.  

 
4. Avser kommunalrådet verka för att ge Habo Bostäder ägardirektiv 

att placera ett trygghetsboende i närheten av Falks rondell?  
Hans Jarstig svarar att han inte kommer att verka för något 
ägardirektiv, utan att företagen och fastighetsägarna får känna av 
detta själva.  

 
--- 
 

 



 

Kommunfullmäktige 

  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Sammanträdesdatum  Sida 

  2019-02-28  50 
 

 
Justeras Expedierats 

 

DnrKS18/148  

§ 36 Rapportering av ej verkställda beslut 
  

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna.   
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för fjärde kvartalet 2018 meddelat till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) ett gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen samt tre gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum eller där verkställighet avbrutits och ej 
återupptagits inom tre månader från avbrott. 
 
--- 
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