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§ 121 VA verksamhetsområden (vatten, spillvatten och 
dagvatten) 2022 
Diarienummer KS22/304 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka och 
revidera verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten, med 
uppdelning i dagvatten fastighet (Df) respektive dagvatten gata (Dg), i 
enlighet med tekniska förvaltningens förslag. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet gäller dels utökning av verksamhetsområdet mot bakgrund av 
kommunens tillväxt och dels revidering av verksamhetsområdet med 
anledning av dagvattentaxans utformning och det fastställda 
verksamhetsområdet för dagvatten (D). Tekniska förvaltningen föreslår att 
verksamhetsområdet för dagvatten i Habo kommun delas upp i dagvatten 
fastighet (Df) respektive dagvatten gata (Dg). 

Allmänt om lagen om allmänna vattentjänster, verksamhetsområde, 
VA-taxa och allmänna bestämmelser 
I 6 § Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) regleras kommunens 
skyldighet att ordna vattentjänster och bestämma det verksamhetsområde 
inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. 
Kommunen har verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten. 
Inom verksamhetsområdet har både VA-huvudmannen och fastighetsägare 
rättigheter och skyldigheter. 

För VA-huvudmannen gäller bland annat skyldigheter att tillhandahålla 
tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten, samt rättigheter att ta ut 
avgifter (VA-taxa) för tjänsterna. Fastighetsägarna har inom 
verksamhetsområdet bland annat rättighet att använda sig av tjänsterna 
inom området och är därmed också skyldiga att betala VA-taxa och följa 
allmänna bestämmelser som beslutas av kommunen. 

Utökning av verksamhetsområdet 
Habo kommun växer och i och med det även kommunens ansvar för 
vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten inom det allmänna 
verksamhetsområdet. Det finns därför anledning att med jämna mellanrum 
besluta om utökning av verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. 

Revidering av verksamhetsområdet för dagvatten 
Dagvattentaxan är uppdelad i dagvatten fastighet (Df) respektive dagvatten 
gata (Dg). I Habo kommun är utbredningsområdet för verksamhetsområdet 
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Df identiskt med verksamhetsområdet för Dg. Detta innebär att samtliga 
fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten skulle anses ha samma 
behov och belastas med samma kostnader för både dagvatten fastighet och 
dagvatten gata. 

Att det är ett och samma verksamhetsområde för dagvatten medverkar till 
en orättvis fördelning av kostnaderna för kommunens dagvattentjänster, 
eftersom vissa fastigheter inom verksamhetsområdet för dagvatten 
fastighet varken har behov av eller tillgång till tjänsten. Fastighetsägare ska 
endast betala för den dagvattentjänst som fastigheten har behov av. 

Genom att dela upp verksamhetsområdet för dagvatten till två separata 
verksamhetsområden, Df respektive Dg, skapas förutsättningar för att 
uppnå en mer rättvis fördelning av dagvattenkostnaderna för 
fastighetsägare och allmän platsmarkhållare. Därmed uppnås en högre 
lagefterlevnad och tydlighet ifråga om ansvar. 

_____  
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§ 122 Bytesavtal Hagakyrkan Bränninge 15:45 
Diarienummer KS22/353 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner bytesavtalet avseende Bränninge 15:45 och 
del av Kyrkeryd 6:2 och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att 
genomföra fastighetsöverlåtelser enligt avtalet. 

Beskrivning av ärendet 
Hagakyrkan är en ny församling i Habo som bildades genom en 
sammanslagning av Salemförsamlingen och Smyrnaförsamlingen. Efter 
sammanslagningen har man bedrivit alla söndagsgudstjänster i Hagakyrkan 
Norra (f.d Salemkyrkan) vid Carlforsliden. 

I Hagakyrkan Södra (f.d. Smyrnakyrkan) har café, barn- och 
ungdomsverksamhet samt vardagsgudstjänster bedrivits. 

Hagakyrkan har sedan bildandet planerat för att koncentrera all verksamhet 
i Hagakyrkan Norra men har då behov av ytterligare lokaler för barn- och 
ungdomsverksamheten i nära anslutning till kyrkan. 

I samband med att diskussionerna inleddes om eventuellt köp av 
Hagakyrkan Södra uppdrog tekniska förvaltningen till en arkitekt att ta 
fram en förstudie med skisser och ritningar för att utreda om det fanns 
förutsättningarna för att kunna anpassa kyrkobyggnaden för kulturskolan 
och fritidsgården. I förstudien framgår det att bägge verksamheterna kan 
efter om- och tillbyggnad inrymmas i Hagakyrkan Södra. 

Tekniska förvaltningen har vid ett flertal tillfällen fått möjlighet att 
undersöka fastigheten och gjort bedömningen att den är i gott skick med 
goda förutsättningar för att kunna utnyttja för kommunal verksamhet. 

Habo kommun äger den före detta Laggkärlsfabriken som ligger mellan 
Hagakyrkan Norra och Laggets förskola vilken Hagakyrkan har sett som 
en potential lokal för att kunna anpassa för barngrupper. Då byggnaden 
varit föremål för diskussion som bytesobjekt har en undersökning av 
potentiella föroreningar genomförts.  

Undersökningen påvisade vissa markföroreningar vilket inneburit att 
saneringsåtgärder behövts genomföras. Efter avslutad sanering har en 
slutrapport upprättats med en sammanfattande bedömning att saneringen 
har utfallit väl och att marken ur föroreningssynpunkt är lämplig för 
planerade verksamheter med barn- och ungdomsverksamhet. 
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Provtagningar av inomhusluft i källarplanet visade på förhöjda halter av 
ämnen som kan kopplas till den pågående verksamheten med 
bil/fordonsverkstad. Då det fortfarande finns en viss oklarhet om det krävs 
eventuella återstående saneringsinsatser reglerar bytesavtalet att Habo 
kommun åtar sig att bekosta åtgärder t.o.m. 500 000 kronor. Om eventuella 
saneringsinsatser skulle överstiga 500 000 kronor och Hagakyrkan inte ser 
någon möjlighet att finansiera den överstigande delen finns även ett 
återköpsvillkor reglerat i avtalet. 

I bytesavtalet regleras även villkor att Hagakyrkans förskoleverksamhet i 
bottenplanet av Hagakyrkan Södra ska fortgå tills kommunen behöver 
tillgång till lokalerna för att bedriva egen verksamhet i lokalerna. Ett nytt 
hyresavtal med Hagakyrkan kommer att tecknas med hyrestid t.o.m. 2024-
12-31 med möjlighet till förlängning om behovet av lokalerna för egen 
verksamhet fördröjs. 

Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad 2022-11-17 att 
kommunstyrelsen godkänner bytesavtalet avseende Bränninge 15:45 och 
del av Kyrkeryd 6:2 och ger tekniska förvaltningen i uppdrag att 
genomföra fastighetsöverlåtelser enligt avtalet. 

Kommunstyrelsens behandling 
Gunnar Pettersson (S), Henrik Sporrong Esbjörnsson (M), Hans Jarstig 
(KD) och Lena Danås (V) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Tekniska förvaltningen  
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§ 123 Svar på medborgarförslag om att tillhandahålla 
vatten för allmänheten bakom Alléskolan 
Diarienummer KS22/229 

Beslut 
Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att upprätta en kran 
med dricksdugligt vatten vid vindskydden bakom Alléskolan som sedan är 
tillgänglig för allmänheten. Förslagsställaren anser att en möjlighet till att 
fylla vattenflaskor skulle gynna invånarna med tanke på de olika 
aktiviteterna som bedrivs på området. 

Tekniska förvaltningen har gjort en bedömning av förutsättningarna för att 
ansluta ett vattenuttag till området och kan konstatera att det 
kostnadsmässigt är svårt att motivera åtgärden.  

En framdragning av vatten innebär dessutom en lång ledningssträckning 
med stillastående vatten i ledningar stora delar av året då begränsad 
avtappning sker, vilket är i sin tur innebär stor risk för dålig vattenkvalitet. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren  
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§ 124 Strategi och handlingsplan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga 2022-2025 - antagande 
Diarienummer KS22/177 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till strategi och handlingsplan 
för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och unga i Habo 
kommun 2022-2025. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med Habo kommuns strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter är att skapa förutsättningar för barn och unga i Habo kommun 
att hantera sin integritet och sexuella identitet. Strategin för arbetet är att 
länka ihop de berörda verksamheternas behov inom området som ska skapa 
en helhet och röd tråd för kommunens barn och ungdomar. 

Strategi och handlingsplan är framtagen i samarbete mellan barn- och 
utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritids- och 
kulturförvaltningen, sektion folkhälsa Region Jönköpings län samt Bra Liv 
Habo vårdcentral.  

Strategi och handlingsplan har remitterats till barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritids- och kulturnämnden för 
yttrande. Ingen av nämnderna har inkommit med några synpunkter. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Fritids- och kulturnämnden  
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§ 125 Politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer KS21/178 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

• kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sex ledamöter och sex 
ersättare, 

• budgetberedningen ska bestå av arbetsutskottets ledamöter. 

Beslutet innebär en revidering av kommunstyrelsens reglemente. 

Beskrivning av ärendet 
Under den gångna mandatperioden har arbetsutskottet bestått av fem 
ledamöter och fem ersättare. Budgetberedningen har under den gångna 
mandatperioden bestått av arbetsutskottets ledamöter samt en representant 
från Sverigedemokraterna som då var fjärde största parti i 
kommunfullmäktige. 

Efter valet 2022 blev Sverigedemokraterna tredje största parti. Majoriteten 
har därför föreslagit att Sverigedemokraterna ska beredas en plats i 
arbetsutskottet och att detta ska ske genom att utöka arbetsutskottet till sex 
ledamöter, samt att budgetberedningen ska bestå av dessa sex ledamöter.  

Förändringen av antal ledamöter innebär att kommunstyrelsens reglemente 
revideras. 

Kommunstyrelsens behandling 
Olle Moln Teike (SD) yrkar bifall till majoritetens förslag.  

_____  
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§ 126 Svar på motion om lokal busslinje - "mjuka linjen" 
Diarienummer KS22/2 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion med förslag om att 
kommunen inrättar en busslinje mellan kommunens ytterområden och 
viktiga knutpunkter i Habo centrum som mataffär, apotek, vårdcentral och 
bibliotek (”mjuka linjen”). Morgan Malmborg yrkar att 
kommunfullmäktige 

• ger berörd förvaltning i uppdrag att utreda lämplig linjesträckning 
och tider för mjuka linjen 

• ger berörd förvaltning i uppdrag att genomföra och upphandla 
tjänsten mjuka linjen senast 2023 

• ger berörd förvaltning i uppdrag att följa upp och utvärdera mjuka 
linjen 12 månader efter införandet. 

Ovan förslag om att införa mjuka linjen har behandlats tidigare. Senast i en 
motion från Socialdemokraterna 2019. En kostnadsutredning gjordes 2020 
som visade att beroende på turtäthet och servicegrad kan kostnaden variera 
från 315 000 kronor per år till uppemot 2 miljoner kronor per år. Det 
billigare alternativet baseras på att Mjuka linjen körs av en minibuss som 
kan ta maximalt 8 personer och att fordonet kör två turer per dag. Med 
dagens dieselpriser skulle kostnaden bli ca 535 000 kronor per år. 

Ett annat alternativ är att samköra Mjuka linjen med skoltrafiken. 
Kostnaden landade 2020 på ca 405 000 kronor/år. Omräknat till 2022 års 
priser skulle kostnaden bli ca 690 000 kronor per år. 

_____  
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§ 127 Svar på motion om införande av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom 
socialförvaltningen 
Diarienummer KS22/183 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion om införandet av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom socialförvaltningen. Anders Thelin 
föreslår 

• att försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 timmars vecko-
arbetsmått, med bibehållen lön genomförs inom 
socialförvaltningen, 

• att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i 
försöksverksamheten, samt 

• att försöksverksamheten följs upp och utvärderas. 

Motionären framhåller att Habo kommun behöver bli en attraktiv 
arbetsgivare och att det finns många fördelar med en förkortad arbetstid 
med bibehållen lön. 

Ärendet har remitterats till socialnämnden som lämnat följande yttrande. 

Kommunfullmäktige har beslutat om fokusområden för mandatperioden. 
Attraktiv arbetsgivare är ett av fokusområdena till vilket socialnämnden 
har beslutat om verksamhetsutvecklingsmålet personalförsörjning. 
Socialförvaltningen arbetar med åtgärder för att nå nämndens 
verksamhetsutvecklingsmål. 

Nedan ges undersköterska som exempel. Denna personalgrupp består av 
många medarbetare och är den personalgrupp där socialförvaltningen har 
störst utmaning att rekrytera nya medarbetare. 

En av åtgärderna socialförvaltningen arbetar med är äldreomsorgslyftet, 
vilket innebär en möjlighet för vårdbiträden att studera till undersköterska 
på halvfart och arbeta halvtid på sin arbetsplats inom ramen för sin 
arbetstid. 

Heltidsresan är en annan åtgärd förvaltningen arbetar med. Heltidsresan är 
en nationell överenskommelse och ett pågående arbete som innebär att 
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samtliga medarbetare inom Kommunals avtalsområde erbjuds att arbeta 
heltid. 

Fördelar med sex timmars arbetsdag 
Vård och omsorg bedrivs dygnet runt alla veckans dagar. Att fördela 
arbetstiden på sex timmars arbetspass under dygnet skulle därmed inte 
innebär några svårigheter. Fler medarbetare skulle kunna arbeta samtidigt 
vid de tidpunkter på dygnet då många brukare behöver stöd samtidigt. Det 
skulle även minska behovet av obetalda raster. 

Med sex timmars arbetsdag skulle färre medarbetare sannolikt arbeta deltid 
under småbarnsåren, vilket skulle innebära att det blir lättare för 
arbetsgivaren att planera arbetet. 

Habo kommun som arbetsgivare skulle bli mer attraktiv för de arbetstagare 
som omfattas av sex timmars arbetsdag. Kretsen av personer som trots 
pendling skulle överväga att söka arbete i Habo kommun skulle troligen bli 
större. 

Fler vårdbiträden i Habo kommun skulle troligen välja att utbilda sig till 
undersköterska om heltidsmåttet sänktes från 37 timmar till 30 timmar per 
vecka för undersköterskor. 

Nackdelar med sex timmars arbetsdag 
Personalförsörjning är en av socialförvaltningens största utmaningar. Det 
är särskilt svårt att rekrytera medarbetare till äldreomsorgen. 
Socialförvaltningen ser redan idag en stor utmaning i att 30 årsarbetare i 
form av undersköterskor kommer att behöva rekryteras inom tre år till följd 
av befolkningsutvecklingen. 

Inom yrkeskategorin undersköterska har förvaltningen i dagsläget 103 
årsarbetare. Om heltidsmåttet för undersköterskor skulle sänkas från 37 till 
30 timmar per vecka skulle det innebära ökade kostnader på 11,5 miljoner 
kronor per år och förvaltningen skulle behöva anställa ytterligare 24 
årsarbetare i form av undersköterskor för att täcka behovet för de 103 
undersköterskor som sänker sin arbetstid från 37 till 30 timmar per vecka. 

Socialnämnden ser inga möjligheter att införa 6-timmars arbetsdag utifrån 
personalsituation och ekonomiska förutsättningar och ställer sig bakom 
socialförvaltningens yttrande. (SN 2022-10-26 § 60). 

Kommunstyrelsens behandling 
Lena Danås (V) yrkar bifall till motionen. 
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Hans Jarstig (KD), Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) och Olle Moln Teike 
(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag att 
avslå motionen och dels Lena Danås (V) förslag att bifalla motionen. 
Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.  

_____  
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§ 128 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen: 

1. Beslut från Förvaltningsrätten: fråga om avskrivning av överklagan av 
kommunfullmäktiges beslut 2022-10-20. 

2. Föreläggande från Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24. 

_____  
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§ 129 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Nedanstående delegationsbeslut läggs till handlingarna: 

Protokoll från arbetsutskottet   2022-11-15 

Avslag på begäran om allmän handling   Nr 117 
Bidrag för bredbandsanslutning med fiber  Nr 118 
Anställning av IT-supportansvarig   Nr 119 
Anställning av deltidsbrandman   Nr 120 
Avslag på begäran om allmän handling   Nr 121 
Avslag på begäran om allmän handling   Nr 122 
Bidrag för bredbandsanslutning med fiber  Nr 123-124 

_____  
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§ 130 Information om ny ersättningsmodell för 
förpackningsinsamling samt lägesrapport för ny 
sortergård 
 
Gunnar Pettersson (S) är ledamot i styrelsen för June Avfall & Miljö 
AB.  Han informerar kort om den nya ersättningsmodellen för 
förpackningsinsamling. Bakgrunden är en ny förpackningsförordning där 
ansvaret att samla in förpackningar fastighetsnära läggs på kommunerna. 
Det ekonomiska ansvaret ligger kvar på producenterna. Den nya 
ersättningsmodellen är ute på remiss just nu. 

Grundtanken är att insamlingen ska bli kostnadsneutral för kommunerna. 
Grunderna för ersättning är ersättning för fastighetsnära insamling, för 
insamling vid lättillgängliga insamlingsplatser, för insamlad mängd 
förpackningsmaterial samt för lättillgänglig information. 

Den nya fastighetsnära insamlingen ska vara implementerad vid alla 
hushåll senast år 2027.  

Vidare informerar Gunnar Pettersson om arbetet med en ny sortergård i 
Habo. June Avfall & Miljö AB har anlitat en extern projektledare och 
projektör. Det behöver bland annat göras en omarbetning av layout samt en 
dagvattenutredning. Samrådsprocessen för tillståndsansökan är påbörjad.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 131 Information från kommunalförbundet Mediacenter 
 
Olle Moln Teike (SD) är ledamot i styrelsen för kommunalförbundet 
Mediacenter. Han ger en kort information om nuläget samt om vilka 
tjänster som Mediacenter erbjuder.  

Mediacenters ekonomi ser positiv ut och det blir ingen höjning av 
medlemsavgifterna för år 2023.  

I januari flyttar Mediacenter till nya lokaler på Hedenstorp och kommer då 
bland annat ha ett stort konferensrum att tillgå. 

En av Mediacenters tjänster är webbsändningar. Idag ansvarar de för 
webbsändningar i 11 av länets 13 kommuner.  

Seniorportalen är ett annat exempel på tjänst, som dessutom är kostnadsfri 
för medlemskommuner. Det är en medieplattform för bland annat 
pensionärer på äldreboenden och innehåller en mängd filmer med syfte att 
väcka minnen till liv och skapa samtal. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____ 
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