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Övriga närvarande Jan Sundman, kommundirektör 
Frida Wahlund, sekreterare 
Ove Hellström (S), revisionen 
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§ 59 Revidering av dokument Anslutning till kommunalt 
avlopp i Jönköpings län - Råd och krav vid utsläpp 
av avloppsvatten från industrier och andra 
verksamheter 
Diarienummer KS21/193 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ersätta det länsgemensamma dokumentet 
Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län – Råd och krav vid 
utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, version 
2013, med den reviderade versionen från februari 2021. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Habo kommun antog 2014-01-30 det 
länsgemensamma dokumentet Anslutning till kommunalt avlopp i 
Jönköpings län – Råd och krav vid utsläpp av avloppsvatten från industrier 
och andra verksamheter. Målsättningen med de länsgemensamma 
riktlinjerna för anslutning till kommunalt avlopp är att ge verksamheter i 
Jönköpings län samma förutsättningar och samtidigt minska mängden 
oönskade ämnen som tillförs avloppsreningsverken. 

Det länsgemensamma dokumentet baseras i stor utsträckning på Svenskt 
Vattens publikation P95 "Råd vid mottagande av avloppsvatten från 
industri och annan verksamhet". Under 2019 uppdaterades publikation P95 
vilket föranledde en revidering av dokumentet. Tranås kommun tog 
tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköping initiativ till uppdateringen av 
dokumentet. Uppdateringar som har gjorts är helt baserade på publikation 
P95. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Olle Moln Teike (SD) anser att skrivningen "Högre krav än vad 
ovanstående varnings- och momentanvärden anger kan ställas av VA-
huvudman eller tillsyns-/prövningsmyndighet om recipienten eller annan 
miljöaspekt kräver det, exempelvis miljökvalitetsnormerna för vatten" på 
sidan 10 i dokumentet är godtycklig. Han säger att lagen ska vara lika för 
alla och yrkar att skrivningen stryks ur dokumentet. I övrigt yrkar han 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Susanne Wahlström (M) säger att det är bra att det kan ställas högre krav 
om miljöaspekten kräver det, till exempel om det av någon anledning 
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behövs för att värna vårt vatten. Hon yrkar avslag på Olle Moln Teikes 
yrkande och bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag, dels kommunstyrelsens förslag 
om att anta dokumentet och dels Olle Moln Teikes förslag om att stryka 
ovan nämnda stycke. 

Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
VA-chef  
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§ 60 Tilläggsbudget investeringsprojekt Lilla 
Bränninge, etapp 3 
Diarienummer KS21/238 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar en tilläggsbudget för 2021 
investeringsprojekt 24040 Lilla Bränninge, etapp 3, med 4 900 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 
På grund av ändrat regelverk avseende exploateringsredovisning ska 
intäkter för gatukostnadsersättning numera kostnadsföras direkt. Detta får 
bland annat konsekvensen att investeringsprojekten behöver ta hänsyn till 
bruttokostnad vid budgetering, något som inte varit fallet innan förändrade 
redovisningsregler. Detta förbisågs vid budgetarbetet 2021 och 
investeringsbudget saknas för kvarstående kostnader för utbyggnad av 
gator och allmän platsmark på lilla Bränninge. 

För 2021 förväntas investeringsutgiften för 24040 Lilla Bränninge etapp 3 
att uppgå till 4 900 000 kronor. Habo kommun får under 2021 en 
extraordinär icke budgeterad driftmässig intäkt för gatukostnadsersättning 
om cirka 4 500 000 kronor avseende Lilla Bränninge, etapp 3. Återstående 
400 000 kronor finansieras av Habo kommun som en del av 
medfinansiering för ”kringleden” som byggts enligt samråd med 
Jönköpings Länstrafik vid upprättande av detaljplanen. Villkoren för 
medfinansiering finns avtalat i ett exploateringsavtal som tecknades 2012 
(KF § 32). 

_____  

Beslutet skickas till 

Controller 
Teknisk chef  
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§ 61 Politisk organisation mandatperioden 2023-2026 
Diarienummer KS21/178 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt parlamentariska gruppens förslag. 

Reservationer 
Morgan Malmborg (HD) reserverar sig till förmån för eget förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-28 att tillsätta en parlamentarisk 
arbetsgrupp. Gruppen ska lägga fram förslag inom följande områden: 
politisk organisation, arvodesfrågor och övriga frågor som har med det 
politiska arbetet att göra. 

Gruppen, som består av en representant från varje parti i fullmäktige, har 
haft tre sammanträden. Gruppens förslag har tagits fram antingen genom 
enighet, eller i några fall röstats fram genom kvalificerad majoritet (2/3) 
genom att applicera antalet mandat i fullmäktige. 

Parlamentariska gruppen föreslår 

• att antalet ledamöter i fullmäktige ska vara oförändrat 

• att antalet ledamöter ska vara oförändrat i alla nämnder utom i 
byggnadsnämnden som föreslås utökas från fem till sju ledamöter 

• att insynsplatser ska finnas i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden 

• att insynsplatserna inte ska vara arvoderade 

• att arvodet till byggnadsnämndens ordförande höjs till 10 % av 
kommunalrådets arvode, och att arvodet till byggnadsnämndens vice 
ordförande höjs till 5 % av kommunalrådets arvode 

• att heltidsarvodet till kommunalråd/oppositionsråd fortsatt är 90 % av 
rikdagsmannaarvodet 

• att den totala sysselsättningsgraden för kommunalråd/oppositionsråd får 
vara max 250 %, varav minst 80 % ska vara reserverat för oppositionen 
(250 % är ett maxtak och behöver inte utnyttjas) 
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• att taket för förlorad arbetsförtjänst tas bort med motiveringen att 
förtroendevalda ska kunna åta sig politiska uppdrag utan att förlora 
inkomst. 

Förslaget i sin helhet innebär att kostnaden för politisk styrning kommer att 
utökas med cirka 400 000 kronor. Motiveringen till att acceptera en högre 
kostnad är att Habo är en växande kommun och de utmaningar som 
därmed finns. Kostnaden som andel av kommunens omsättning blir inte 
större jämfört med föregående mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges behandling 
Niklas Fungbrandt (M), ordförande i parlamentariska nämnden, berättar att 
alla partier har varit representerade i den parlamentariska gruppen. Han 
berättar också att en utredning har gjorts som visar att Habo kommuns 
arvoden ligger lägre än andra jämförbara kommuner. Niklas Fungbrandt 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD) yrkar att heltidsarvodet för kommunalråd ska sänkas 
till 80 % av riksdagsmannaarvodet. I övrigt yrkar han bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Morgan Malmborg (HD) yrkar 
- att antalet ledamöter ska vara oförändrat i byggnadsnämnden 
- att alla insynsplatser ska vara arvoderade 
- att alla partier ska få delta i budgetberedningen för att få full insyn 
- att arvodet i byggnadsnämnden ska vara oförändrat 
- att heltidsarvodet för kommunalråd ska vara 80% av 
riksdagsledamöternas arvode 
- att den totala sysselsättningsgraden för kommunalråd ska vara max  
170 % 
- att taket för förlorad arbetsförtjänst ska finnas kvar. 

Thomas Gustafsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Henrik Esbjörnsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Gunnar Pettersson (S) förtydligar att förslaget inte innehåller några förslag 
till höjningar, förutom arvodet till byggnadsnämndens ordförande, samt att 
förslaget gäller nästa mandatperiod och inte de politiker som nu är 
beslutande. Gunnar Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Mari Lindahl (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och säger 
att det är bra, man ska vilja vara politiker i kommunen. 
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Hans Jarstig (KD) säger att samtliga partier behöver tillväxt och att fler ska 
engagera sig. Ett led i det är att man inte ska förlora på att delta i det 
politiska arbetet. Han påpekar att politikernas inte höjer sina egna arvoden, 
eftersom ingen kan vara säker på att den får sitta kvar nästa 
mandatperiod. Hans Jarstig yrkar avslag på Morgan Malmborgs förlag och 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns tre förslag, dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Olle Moln Teikes förslag och dels Morgan Malmborgs förslag. 
Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

_____  
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§ 62 Motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla 
Diarienummer KS21/253 

Beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion angående sporthallen på 
Kärnekulla och föreslår att kommunen undersöker om näringslivet vill 
sponsra den nya planerade sporthallen på Kärnekulla. Se bilaga 1. 

_____  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bilaga 1 
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