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PROTOKOLL 1(3) 

Diarienummer 

 
Allmänpolitiska utskottet §§ 45-53 
Tid: 2012-09-03 Kl. 10.00-14.10 

Plats: Kommunhuset i Habo 

Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg (KD),  
Per Hansson (FP),  
Jarl Karlsson (S),  
Kjell Ekelund (S),  
Maria Hörnsten (S),  
Annika Hansson (S),  
Per-Olov Norlander (M),  
Eva Eliasson (S),  
Lena Ahnstedt (C),  
Anders Gustavsson (M),  
Anders Gustavsson (SD),  
Kerstin Klasson (MP),  
Charlotte Aschan (M) ersätter Urban Persson (M) 
Rigo Fredriksson (M) ersätter Erik Lagärde (KD) 
 
Övriga: Kjell Magnusson, projektsamordnare § 45-
48 
Thomas Werthén, kommunalråd § 45 
Frida Wahlund, kommunsekreterare § 49 
Lena Bohman Hjelmstedt, utskottssekreterare 
  

§ 45 Välkommen till Habo kommun 
Kommunalråd Thomas Werthén presenterar Habo kommun. 
Information om befolkningsstruktur, arbetsmarknad och 
turism mm presenteras och frågor besvaras. Kommunen har 
ca 10 800 invånare och ligger ofta högt i rankningen av 
företagsvänliga kommuner. 

§ 46 Val av justerare 
Utskottet utser Per Hansson att justera protokollet 
tillsammans med ordföranden. 

§ 47 Fastställande av dagordningen 
Dagordningen fastställs enligt utskickat förslag. 

§ 48 
Dnr 
LJ 
2012/ 
1077 

Regionalt Trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län 
Projektsamordnare Kjell Magnusson går igenom 
programmet och ger en bakgrund: Vad kräver lagen av 
programmet, upplägg av arbetet med programmet, mål för 
2025, infrastruktur och roller, zonindelning, turtäthet, 
ekonomi, uppföljning/utvärdering m.m.  
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Regionala utvecklingsdelegationen behandlade programmet 
27 augusti och ärendet kommer att behandlas i 
Landstingsstyrelsen 11 september. 
Beslut 
Utskottet beslutar att lämna följande synpunkter 

• Zonindelning, för att ge dessa legitimitet hos 
resenärerna ska dessa sammanfalla med 
kommungränserna. 

• Serviceresor, utskottet påpekar att detta arbete bör 
påskyndas så att beslutet om att överföra ansvaret 
från kommunerna kan tidigareläggas. 

• Gränsöverskridande, utskottet påpekar vikten av att 
underlätta resandet över länsgränserna, såväl 
gällande teknik som taxor. 

§ 49 Information om Habo kommun, frågepanelen och 
arbetsmarknaden 
Kommunsekreterare Frida Wahlund informerar om den 
frågepanel kommunen har. Projektet startade 2003 och man 
har under åren fått in en stor mängd frågor och de flesta rör 
tekniska frågor som t.ex. gator och snöröjning. Frågor syns 
bara på kommunens hemsida när de är besvarade så det finns 
en möjlighet att ta bort t.ex. personangrepp. Frågorna går 
idag till ledande politiker och målet är att de ska besvaras 
inom 48 timmar. 
Jarl Karlsson lämnar information om Habos arbetsmarknad, 
man har en arbetslöshet på 4,1 % och de största 
arbetsgivarna är Fagerhult och Habo kommun. Man har 
också en stor mängd småföretag i kommunen och 
kommunen arbetar aktivt med att stödja näringslivet. 
Närheten till Jönköping gör också att många pendlar. 

§ 50 Demokratiarbete, deltagande i SKL projekt 
Landstingsstyrelsen har godkänt deltagandet i projektet 
”Utveckling av styrsystemet med medborgardialog” och att 
resurser ställs till förfogande. Men man har också gett ett 
uppdrag åt APU och kansliet att beskriva arbetsuppgifterna 
och dess innehåll och återkomma till Landstingsstyrelsen om 
resursbehovet. Ärendet kommer att tas upp med 
demokratigruppen 26 september och på APU den 19 
oktober. 

§ 51 Sammanträdesplanering 
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Remisstiden för Programmet för hållbar utveckling har 
förlängts en månad och en ny version av programmet delas 
ut på mötet. Programmet kommer att behandlas av APU på 
ett extra möte 26 sep och slutbehandlas den 19 oktober. 
 
18-19 oktober har APU möte i Stockholm med studiebesök 
på SKL, en kallelse/inbjudan med exakta tider kommer 
senare. 
 
19 nov blir mötet ev. på Segerstad. 

§ 52 Kursinbjudningar 
• Kulturting 7 sep på Spira. Kjell Ekelund, Per 

Hansson och Per-Olov Norlander deltar. 
• Djuren har en plats i vård, skola och omsorg, 2 okt 

på Kungsporten i Huskvarna. Lena Ahnstedt och 
Kerstin Klasson deltar. Länken om konferensen 
skickas ut till samtliga och fler har möjlighet att 
anmäla sig. 

§ 53 Rundtur i Habo 
Sammanträdet avslutas med bussrundtur i Habo kommun 
med guidning av Jarl Karlsson.  

Vid protokollet 

Lena Bohman Hjelmstedt 

Justeras 

 

Tommy Bernevång 
Forsberg 

Per Hansson  
 
 

 


