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§ 92 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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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

VA verksamhetsområden (vatten, spillvatten och 
dagvatten) 2022 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

Ärendebeskrivning 
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. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-04 

Diarienummer 
KS22/304 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 
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036-442 81 71 
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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 
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. 

I bilaga 1 och 2 listas och visas de fastigheter som föreslås införlivas i 
verksamhetsområdet samt vilka tjänster som gäller för respektive fastighet. 
V = vatten, S = spillvatten, Df = dagvatten fastighet, Dg = dagvatten gata. 

I bilagorna redovisas även föreslagen revidering av verksamhetsområdet 
för dagvatten med uppdelning i dagvatten fastighet (Df) respektive 
dagvatten gata (Dg). Om inget område är markerat för dagvatten fastighet 
(Df) gäller samma avgränsning som för verksamhetsområde 2021 för 
dagvatten (D). 

  

Marie Wikander Ederfors 
VA-chef 

5



Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-04 

Diarienummer 
KS22/304 

Sida 
3 

 

 

Beslutet skickas till 
Miljönämnden 
Byggnadsnämnden 

6
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 Marie Ederfors 
VA-chef 

   

 

POSTADRESS 
Box 212 
566 24 HABO 

BESÖKSADRESS 
Jönköpingsvägen 19 

INTERNETADRESS
www.habokommun.se 

TELEFON 
036-442 80 00(vx) 

TELEFAX 
036-442 83 80 

E-POST 
info@habokommun.se

 

Kommunstyrelsen 
 
 

Bilaga 1. VA verksamhetsområden (dricksvatten, 

avloppsvatten och dagvatten) 2022 

Förteckning över tillkommande fastigheter eller fastigheter som 
omfattas av revidering 
 
Fastighet    Avser 
FISKEBÄCK 3:46   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:46   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:47   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:48   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:49   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:50   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:51   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:52   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:53   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:54   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:55   V, S, Df, Dg 
KÄRNEKULLA 1:56   V, S, Df, Dg 
 
BRANDSTORP 1:85   Dg 
 
SIBBATORP 1:35   Dg 
 
FAGERHULT 1:16   Ej Dg 
FAGERHULT 1:51   Dg 
 
VÄSTERKÄRR 1:11   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:13   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:14   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:15   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:16   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:17   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:19   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:20   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:21   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:22   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:23   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:24   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:25   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:26   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:27   Dg 
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VÄSTERKÄRR 1:28   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:29   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:30   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:31   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:32   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:33   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:34   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:36   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:37   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:38   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:39   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:4   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:40   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:41   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:42   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:43   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:44   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:45   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:46   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:48   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:49   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:50   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:51   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:52   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:53   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:54   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:56   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:58   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:59   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:6   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:60   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:61   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:62   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:63   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:65   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:66   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:67   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:69   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:70   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:8   Dg 
VÄSTERKÄRR 1:9   Dg 
  
FURUSJÖ 1:48   Dg 
FURUSJÖ 2:1   Dg 
FURUSJÖ 2:16   Dg 
FURUSJÖ 2:17   Dg 
FURUSJÖ 2:18   Dg 
FURUSJÖ 2:2   Dg 
FURUSJÖ 2:6   Dg 
FURUSJÖ 2:64   Dg 
FURUSJÖ 2:65   Dg 
FURUSJÖ 2:66   Dg 
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FURUSJÖ 2:67   Dg 
FURUSJÖ 2:68   Dg 
FURUSJÖ 2:69   Dg 
FURUSJÖ 2:7   Dg 
FURUSJÖ 2:70   Dg 
FURUSJÖ 2:71   Dg 
FURUSJÖ 2:72   Dg 
FURUSJÖ 2:73   Dg 
FURUSJÖ 2:74   Dg 
FURUSJÖ 2:75   Dg 
FURUSJÖ 2:76   Dg 
FURUSJÖ 2:8   Dg 
FURUSJÖ 2:86   Dg 
FURUSJÖ 2:88   Dg 
FURUSJÖ 2:9   Dg 
 
FISKEBÄCKSTOMT 2:1   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:10  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:11  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:12  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:13  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:14  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:15  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:16  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:17  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:19  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:2   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:20  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:21  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:22  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:23  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:24  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:25  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:26  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:27  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:28  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:29  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:3   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:30  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:31  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:32  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:33  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:34  Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:4   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:5   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:6   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:7   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:8   Dg 
FISKEBÄCKSTOMT 2:9   Dg 
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BERG 1:10    Dg 
BERG 1:4    Dg 
BRÄNNINGE 1:7   Dg 
BRÄNNINGE 3:18   Dg 
BRÄNNINGE 3:367   Dg 
BRÄNNINGE 8:8   Dg 
BRÄNNINGE S:1   Df, Dg 
FISKEBÄCK 2:4   Dg 
FISKEBÄCK 2:5   Dg 
FISKEBÄCK 3:24   Dg 
FISKEBÄCK 3:25   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:26   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:29   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:30   Df, Dg 
FISKEBÄCK 3:34   Dg 
FISKEBÄCK 3:44   Dg 
KÄRNEKULLA 1:23   Dg 
KÄRNEKULLA 1:24   Dg 
KÄRNEKULLA 1:26   Dg 
KÄRNEKULLA 1:27   Dg 
KÄRNEKULLA 1:35   Dg 
KÄRNEKULLA 1:39   Dg 
 
MÖLEKULLEN 1:2   Ej Df och Dg  
 
 
V = vatten 
S = spillvatten 
Df = dagvatten fastighet 
Dg = Dagvatten gata 
 
 
 
Marie Ederfors 
VA-chef 
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Bilaga 2. VA verksamhetsområden (dricksvatten, 

avloppsvatten och dagvatten) 2022 

Kartor tillkommande fastigheter eller fastigheter som omfattas av 
revidering 
 
Om inget område är markerat för dagvatten fastighet (Df) gäller samma 
avgränsning som för verksamhetsområde 2021 för dagvatten (D). 
 
Område   Avser 
KÄRNEKULLA  V, S, Df, Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsterna vatten, spillvatten och 
dagvatten (V  S  D ) 
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Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsterna vatten och spillvatten (V  
S ) 

 
 
Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten fastighet (Df  ) 
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Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

 
 
 
BRANDSTORP  Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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BASKARP   Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

  
 
FAGERHULT  Dg 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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VÄSTERKÄRR 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

  
 
FURUSJÖ 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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DOMSAND 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 

  
 
 
BRÄNNINGE, FISKEBÄCK, KÄRNEKULLA, BERG 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) 
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Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten fastighet (Df  ) 

 
 
Verksamhetsområde 2022 för vattentjänsten dagvatten gata (Dg ) 
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MÖLEKULLEN 
 
Verksamhetsområde 2021 för vattentjänsten dagvatten (D ) respektive 
verksamhetsområde 2022 för vattentjänsterna dagvatten fastighet (Df  )  

  
och dagvatten gata (Dg ) 

 
 
 
 
V = vatten 
S = spillvatten 
Df = dagvatten fastighet 
Dg = Dagvatten gata 
 
 
 
Marie Ederfors 
VA-chef 
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Kommunstyrelsen 

Bytesavtal Hagakyrkan Bränninge 15:45 

Förslag till 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 Haga 
Södra uppdrog tekniska förvaltningen till en arkitekt att ta fram en 
förstudier 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 f.d 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.  
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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 
planerad verksamheter med barn- och ungdomsverksamhet 

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 tkr. Om eventuella 
saneringsinsatser skulle överstiga 500 tkr 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. 

 

  

  

Svante Modén 
Teknisk chef 

Beslutet skickas till 
Klicka eller tryck här för att ange text. 
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BYTESAVTAL 

 
Parter Hagakyrkan Habo (867200-0364) 

Bränningegatan 7 
566 34 Habo  
nedan kallad Hagakyrkan   
 

 
 

Habo kommun (212000-1611) 
Box 212 
566 24 Habo 
nedan kallad kommunen,  
 

 
 

Bakgrund Hagakyrkans avsikt med lott a är att bedriva verksamhet som stödjer kyrkan 
inriktning. Kommunens avsikt med fastigheten Bränninge 15:45 b är att 
bedriva kommunal barn- och ungdomsverksamhet. 
 

Fastighet § 1 
Kommunen överlåter till Hagakyrkan ett område av fastigheten Habo 
Kyrkeryd 6:2 om ca 5340 m² märkt med a på bilaga 1. 

 
Hagakyrkan överlåter till kommunen fastigheten Habo Bränninge 15:45 
märkt med b på bilaga 2. 
 

Köpeskilling § 2 
Såsom mellanavgift ska Kommunen erlägga en köpeskilling om 
ÅTTAMILJONER (8 000 000:-) KRONOR. 

 
Köpeskillingen erläggs i sin helhet kontant på tillträdesdagen. 
 

Tillträdesdag § 3 
Fastigheterna tillträds av respektive part när köpeskilling i sin helhet erlagts. 
På tillträdesdagen ska köpebrev upprättas. Säljarens underskrift ska 
bevittnas.  
 
Tillträdesdagen kan senareläggas eller tidigareläggas efter skriftlig 
överenskommelse mellan parterna. 
 

Återköpsvillkor §4 
I det fall Hagakyrkans möjlighet till användning av Habo Kyrkeryd 6:2 (del 
av) inte är möjlig att utnyttja för barnverksamhet med anledning av 
eventuell föroreningsproblematik enligt §10 äger Hagakyrkan rätt att 
påkalla återköp av fastigheten. Köpeskillingen fastställs utifrån ny värdering 
upprättad av auktoriserad oberoende värderare som godkänts av bägge 
parter. Parterna äger rätt att låta genomföra ytterligare värdering om 
överenskommelse om köpeskilling enligt upprättat värdeutlåtande inte kan 
nås. Kostnaden för den första värderingen bekostas av kommunen. 
Eventuell kompletterande värdering bekostas av den part som påkallat 
värderingen. Oavsett nytt värdeutlåtande ska köpeskillingen inte understiga 
1200 000 kr enligt ursprungligt värdeutlåtande utförd 2021-07-08  
 (Svefa ord.nr 177 532) 
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Detta återköpsvillkor förutsätter att Hagakyrkan påkallar återköp senast 
2026-12-31. 
 

Panträtter, 
Nyttjanderätter, Servitut 

§ 5 
Båda parter förbinder sig att ombesörja att befintliga inteckningar avlyfts i 
den mån de belastar markområdena. Parterna garanterar att områdena i 
övrigt inte besväras av panträtter, nyttjanderätter, servitut eller andra 
rättigheter som utan inskrivning kan göras gällande mot motparten. 
 

Utgifter, inkomster §6 
Skatt, ränta och annan utgift för fastigheten som belöper på tiden före 
tillträdesdagen ska betalas av respektive säljare, och för tiden därefter av 
respektive köpare. Motsvarande fördelning gäller hyra och annan inkomst 
av fastigheten. 
 
Respektive säljare ska se till att avläsning av fastighetens mätare för 
förbrukning av el, vatten, värme m.m. sker på tillträdesdagen. 
 
På tillträdesdagen ska en preliminär alternativt slutlig likvidavräkning 
upprättas. Vid det fall en preliminär likvidavräkning upprättas på 
tillträdesdagen skall så många som möjligt av fastighetens kostnader 
respektive intäkter fördelas mellan respektive köpare och säljare. Senast 
nittio (90) dagar efter tillträdesdagen ska en slutlig likvidavräkning 
upprättas av säljaren och presenteras för köparen. I den slutliga 
likvidavräkningen ska kvarvarande kostnader och intäkter fördelas mellan 
respektive köpare och säljare. 
 

Avlämning §7 
Respektive säljare ska senast på tillträdesdagen bortforsla all lös egendom 
inom fastigheten som inte ingår i köpet. Tomt och ytor i byggnader på 
fastigheten, som ej omfattas av gällande hyresavtal, ska lämnas i avstädat 
skick. Fullgör säljaren inte dessa skyldigheter har köparen rätt att göra sig 
av med eventuell lös egendom respektive städa fastigheten på säljarens 
bekostnad. 
 

Fastighetsbildning/ 
lagfart 

§8 
Respektive part står för de kostnader för fastighetsbildning och lagfart som 
uppkommer med anledning av fastighetsöverlåtelserna. Parterna är 
överens om att gränserna enligt kartbilagan 1 är ungefärliga och kan 
komma att justeras i samband med fastighetsbildningen 
 

Energideklaration §9 
Parterna är medvetna att någon energideklaration inte är utförd eller 
kommer utföras innan tillträdet. 
 

Garantier §10 
Respektive part garanterar: 
 
I. att Säljarna är civilrättslig och lagfarna ägare av respektive 
 fastighet  

II. att fastigheterna på Tillträdesdagen är fria från inteckningar; 
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III. att det, förutom de hyreskontrakt enligt §13 som anges i bilaga 4 
 och bilaga 5 inte finns några hyreskontrakt eller 
 nyttjanderättskontrakt till lokaler på respektive fastighet  

IV. att varken Säljarna såsom ägare av respektive fastighet är part i 
 eller föremål för tvist av något slag, så som rättegång, 
 skiljeförfarande, administrativt eller annat liknande förfarande eller 
 tvist och ingen sådan tvist, rättegång, skiljeförfarande, 
 administrativt förfarande eller annat liknande förfarande eller tvist 
 kommer inträffa. 

V. att det inte finns några domar, beslut eller förelägganden från 
 domstol, skiljenämnd eller myndighet beträffande fastigheten som 
 Säljarna eller någon annan är skyldig att efterkomma och som inte 
 vederbörligen efterkommits eller som begränsar Säljarnas rådighet 
 eller som annars medför förpliktelse eller inskränkning beträffande 
 Stamfastigheten och ingen sådan dom, beslut, föreläggande eller 
 liknande kommer att meddelas. 

 

Kommunen garanterar: 
 

I.  Att Schaktsanering av dioxinförorenad jord utförts enligt PM      
(Bilaga 3) med bedömningen att marken ur föroreningssynpunkt är 
lämplig för planerad markanvändning (KM) utan risk för 
människors hälsa eller miljön. 

 
 

Skick/friskrivning  §11 
Respektive köpare har beretts tillfälle att noggrant besiktiga fastigheterna 
och dess skick och i övrigt undersöka förhållanden av betydelse för 
respektive fastighet, dess skick eller värde. Med undantag för respektive 
parts ansvar för avvikelse från Garantier enl. §10 har parterna inget ansvar 
under eller i anledning av Avtalet eller annars med anknytning till 
överlåtelsen av respektive fastighet (inklusive för fel i stamfastigheten av 
vad slag det vara må; som exempelvis rättsliga fel, rådighetsfel och faktiska 
fel såväl kända som s.k. dolda fel). 
 
Kommunen åtar sig att bekosta sanering av ev. kvarvarande föroreningar 
som ej konstaterats i genomförd undersökning och utförd sanering enligt 
saneringsplan och slutrapport (bilaga 3) med maximalt 500 000 kr under 
förutsättning att ev. kompletterande saneringsplan upprättats senast 2026-
06-30 med kostnadsuppskattning. 
 

Respektive part avstår med bindande verkan från alla anspråk på grund av 
fel i fastigheten med undantag för fel som respektive part ska svara för i 
enlighet med Garantier §10. Parterna friskriver sig ifrån allt annat ansvar 
som i övrigt skulle kunna gälla enligt lag, rättsliga principer eller liknande, 
inklusive men inte begränsat till jordabalken, plan- och bygglagen, 
avtalslagen och köplagen. 
 

Försäkring och ansvar 
 
 

§12 
Säljaren står faran för att fastigheten, inklusive byggnader, skadas eller på 
annat sätt försämras fram till och med tillträdesdagen. Därefter står 
köparen faran för att fastigheten, inklusive byggnader, skadas eller på annat 
sätt försämras.  
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Säljaren ska tillse att fastigheten förvaltas med omsorg och på sedvanligt 
sätt, enligt tidigare tillämpade principer fram till tillträdesdagen. Säljaren får 
inte säga upp, förändra eller träffa nya hyresavtal, träffa andra avtal eller 
fatta andra viktiga beslut rörande fastigheten utan kommunens skriftliga 
medgivande mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen. 
 
 
Säljaren ska fram till tillträdesdagen på sin bekostnad hålla fastigheten, 
inklusive byggnader, försäkrad till fullvärde. 
 
Inträffar skada, för vilken säljaren står skadan, före tillträdesdagen ska 
köparen likväl vara skyldig att fullfölja köpet. Vidare är köparen, mot 
köpeskillingens fulla erläggande, berättigad att lyfta utfallande 
försäkringsersättning. Om ingen ersättning utgår är köparen istället 
berättigad till avdrag på köpeskillingen enligt JB 4:11.  
 

Hyresgäster §13 
Ett förvaltningsavtal är tecknat mellan kommunen och HIVAB (nu Habo 
Energi) (bilaga 4). Avtalet är uppsagt fr.o.m. 2022-07-01 för avflyttning men 
Habo Energi har fått förlängd nyttjanderätt tillsvidare i avvaktan på att 
fastighetsöverlåtelsen genomförts. 
 
Bränninge 15:45 
Hagakyrkan hyr ut lokaler i plan 1 för förskoleverksamhet (bilaga 5). 
Kommunen förbinder sig att uthyrning för förskoleverksamheten fortgår 
enligt hyresavtal (bilaga 5). Haga Kyrkan avstår i och med påskrift av detta 
avtal från besittningsskydd under förutsättning att Habo kommun kommer 
att bedriva egen verksamhet i lokalerna. 
 
Habo kommun förbinder sig att tillsammans med Haga Kyrkan medverka till 
att hitta ersättningslokaler för förskoleverksamheten efter att 
hyresperioden löpt ut. 
 

Ränta, hävning §14 
Försenas betalningen av köpeskillingen ska ränta utgå från förfallodagen till 
dess att betalning sker. Räntesatsen utgör åtta procentenheter 
överstigande den av Riksbanken fastställda referensräntan vid tidpunkten. 
 
Det står dock säljaren fritt att i stället häva köpet om köparen brister i sitt 
betalningsåtagande. Köparen är då skyldig att dels betala ränta enligt ovan, 
dels ersätta säljaren för kostnader och skada i övrigt. 
 

Villkor  
 
 
 
                
 

§15 
Om inte kommunstyrelsen i Habo kommun godkänt detta avtal senast 
2023-01-31 genom beslut som därefter vinner laga kraft förfaller detta avtal 
till alla delar utan rätt till ersättning för någondera parten 
_________________ 
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Bilagor: 
Bilaga 1. Kartbilaga, del av Kyrkeryd 6:2 
Bilaga 2. Kartbilaga, Bränninge 15:45 
Bilaga 3. MIFO rapport, del av Kyrkeryd 6:2 
Bilaga 4. Förvaltningsavtal,  del av Kyrkeryd 6:2 
Bilaga 5. Hyresavtal, Bränninge 15:45 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit 
var sitt. 
 
 

 
Underskrifter För Habo kommun:  För Hagakyrkan Habo 
  

Habo 2022-     - 
 

 
Habo 2022-     - 
 

  
______________________ 
Susanne Wahlström, KSO  
 
 
______________________ 
Svante Modén, teknisk chef  
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________ 
Mårten Ärlig, Ordförande   
 
 
______________________ 
Samuel Forsberg, Vice ordförande  
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Justeras Expedierats 

 

§ 93 Svar på medborgarförslag om att tillhandahålla 
vatten för allmänheten bakom Alléskolan 
Diarienummer KS22/229 

Förslag till 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. 

_____  
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HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

m.  2022 -08- 0 5

MEDBORGARFöRSLAG
2022-08-04

Till:

Kommunfullmäktige

Habo  kommun

Avsändare:

Jonas  Castor

Falkgatan  27

566 33 HABO

0761-85  30 21

Förslag  att  tillhandahålla  vatten  för  allmänheten  bakom  Allåskolan

På området  bakom  Allåskolans  idrottshall  blandas  olika  aktiviteter  och många  kommuninvånare  rör

sig där  av olika  skäl. När  skolans  verksamhet  har  stängt  för  dagen  syns inte  sällan  fotbollslag  hålla

träningar  där. Habo  Frisbee  har  en discgolfbana  som passerar  fältet  och på den banan  spelas

närmare  1000  rundor/vecka under  sommartid.  Det  finns  idag ingen  station  längs discgolfbanan  där

man  kan fylla  på sin vattenflaska  eller  släcka  törsten.,SkoIklasser,  föreningar  och kompisgrupper

utnyttjar  grillplatsen  och vindskydden  för  sociala  tillställningar  och ungdomar  ses ofta  sparka  boll

eller  kasta  frisbee  fritt  på den öppna  ytan.  Allt  detta  pynnar  kommunen  och dess invånare  som

nyttjar  möjigheterna.

Vad  som  idag  saknas  på området  är  en vattenkran  med  dricksvatten.

Det  är: en.stot  öppen.gr:äsyta-där  värmen  ofta  blir  påtaglig-under-sommarmånaderna.  För:=alla.de.som

leker  på området  eller  utövar  idrott  så skulle  en vattenkälla  innebära  att  man  inte  behöver  avsluta  sin

aktivitet  för  att  man  glömt  ta med  tillräckligt  mycket  vatten.  För de som utnyttjar  grillplatsen  skulle

en vattenkälla  även  vara  mycket  användbar  när  elden  ska släckas.

Med  en vattenkran.placerad  vid vindskydden  skulle  all befintlig  verksamhet  på området  gynnas  och

platsen  skulle  bli 'än mer  användbar  för  olika  hälsofrämjande  ändamål.  Ur brandsynpunkt  fyller  en

vattenkran  i direkt  anslutning  till  eldstaden  också  en säkerhetsfunktion.  '

Eventuell  oro  kring  att  kranen  skulle  glömmas  påslagen  kan enkelt  förhindras  genom  någon  form  av

anordning  som begränsar  vattenflödet  (jämför  med  ex. offentliga  duschar  som stängs  av automatiskt

efter  ca 30 sek).

I det  fall  kommunfullmäktige  finner  kostnaden  för  hög att  dra vatten  upp  till  vindskydden  så skulle  en

sekundär  lösning  vara  att  utnyttja  den  kran  som idag  sitter  i väggen  på Allåskolans  idrottshall.  Den är

emellertid  låst och kan inte  utnyttjas  av allmänheten  i dagsläget.

Kommunfullmäktige  föreslås  upprätta  en kran  med  drickdugligt  vatten  vid  vindskydden  bakom

Allöskolan  som  sedan  är tillgänglig  för  allmänheten.

stor
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§ 94 Strategi och handlingsplan för sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga 2022-2025 - antagande 
Diarienummer KS22/177 

Förslag till 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. 

_____ 
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§ 59 Strategi- och handlingsplan sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter - barn och unga 
Habo kommun 2022–2025 
Diarienummer SN22/100 

Beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom strategi och handlingsplan för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och unga i Habo kommun 2022-
2025. 

Beskrivning av ärendet 
Syftet med strategi och handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och 
rättigheter för barn och unga 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.  

Kommunstyrelsen har beslutat att skicka strategin och handlingsplanen på 
remiss till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt fritids- och 
kulturnämnden för yttrande senast 31 oktober. 

Socialnämndens behandling 
Lars Elwing (M) yrkar bifall till förslaget. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 
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§ 92 Strategi- och handlingsplan sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter - barn och unga 
Habo kommun 2022–2025 
Diarienummer BU22/112 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter. 

Beskrivning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har fått förslaget till strategi och 
handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga på remiss från kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsförvaltningen 
har aktivt deltagit i framtagandet av förslaget till strategi. 

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell 
strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande 
målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela 
befolkningen. I enlighet med den nationella strategin är Habo kommuns 
viljeinriktning att i ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete bidrar 
till att stärka individens förutsättningar att åtnjuta sina rättigheter, uppnå 
god sexuell och reproduktiv hälsa och därmed en förbättrad allmän hälsa. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-10-18 
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Justeras Expedierats 

 

§ 45 Remiss; Strategi och handlingsplan sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga 
Diarienummer FK22/62 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget till strategi och 
handlingsplan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för barn och 
unga i Habo kommun. 

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 våra barn och unga. 

Strategin innebär även en gemensam utgångspunkt och stärkt samverkan 
inom kommun och region, där målet är att skapa långsiktiga och hållbara 
strukturer. 

Insatserna/aktiviteterna har utarbetats av barn- och utbildnings-, social- 
samt fritids- och kulturförvaltningen tillsammans med Bra Liv Habo 
vårdcentral samt representanter från Sektion folkhälsa inom Region 
Jönköpings län. Insatserna/aktiviteterna kommer under tiden 2022-2025 
följas upp av respektive ansvarig verksamhet. 

Fritidsgården har i handlingsplanen två aktiviteter; dels genomföra 
värderingsövningar och dialoger med barn och ungdomar kring sexuell 
identitet, könsroller, normer och värderingar, dels genomföra ”Gäst i 
soffan” i samband med att Hagabodaskolan har temadagar i ämnet. 
Utvärdering av aktiviteterna sker genom den årliga trygghetsenkäten samt 
uppföljning av utfall genom samtal med ungdomarna. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Fritids- och kulturnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-09-20 
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Inledning 
God sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en viktig förutsättning för människors 
välbefinnande och i vidare bemärkelse också avgörande för en hållbar samhällsutveckling. Att själv 
kunna bestämma över sin egen sexualitet, sin egen kropp och vem eller vilka man vill ha sex med, 
är en grundläggande mänsklig rättighet.  
 
Utgångspunkten för arbetet ska vara en positiv och ansvarsfull sexual syn där samtycke, som 

grundar sig i frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt, inkluderas. 
Att sexualitet ska vara fria från tvång och våld, diskriminering, förtryck och stigmatisering, i värsta 

fall kriminalisering, utgör en av vår tids viktigaste utmaningar. 
 

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.1 Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell 

och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. I enlighet med den nationella strategin är Habo 
kommuns viljeinriktning att i ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete bidrar till att 

stärka individens förutsättningar att åtnjuta sina rättigheter, uppnå god sexuell och reproduktiv 
hälsa och därmed en förbättrad allmän hälsa. 
 
Alla elever har rätt till en bra undervisning om sexualitet, samtycke och relationer. Den förstärkta 

skrivningen i läroplanen2 som regeringen har beslutat om betonar bland annat att undervisningen i 
detta kunskapsområde ska ske återkommande. Undervisningen ska bidra till att främja elevernas 
hälsa och välbefinnande samt stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. 
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och 
sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.  
 

Bakgrund 
Barns och ungas exponering för porr har under senare år ökat och det finns en stor oro att deras 
sexualitet påverkas negativt av det. Utifrån denna oro presenterades det, under våren 2021, för 

Folkhälsorådet en rapport över situationen i Habo.  
Verksamheterna inom kommunen såg att denna fråga ges uttryck på olika sätt beroende på vilken 

åldersgrupp man möter, men att man behöver ta ett gemensamt grepp kring ämnet. 
 
Folkhälsorådet beslutade beträffande situationen att inleda ett arbete kring sexuell hälsa bland 
barn och ungdomar (från förskola till gymnasiet)  

 

Definition sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 
Guttmacher-Lancet-kommissionens definition3 av SRHR kan beskrivas så här: 

 
”Sexuell och reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt 
välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion, och inte bara 
avsaknad av sjukdom, dysfunktion eller skada. Därför bör ett positivt förhållningssätt till sexualitet 
och reproduktion bekräfta den roll som njutbara sexuella relationer, tillit och kommunikation 
spelar för självkänslan och det allmänna välbefinnandet. Alla människor har rätt att fatta beslut 
om sina egna kroppar och ha tillgång till hälso- och sjukvård och andra hälsofrämjande insatser 
som stödjer den rätten.” 

 
1 Folkhälsomyndigheten 2020, Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 

- En god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen 
2 LGR 22, https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022 
3 https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/sexuell-halsa-hivprevention/sexuell-och-reproduktiv-

halsa-och-rattigheter/srhr/ 
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En god sexuell hälsa kräver en positiv och respektfull inställning till sexualitet och sexuella 
relationer samt att alla har möjlighet till njutningsfulla och trygga sexuella erfarenheter när de så 

önskar. För att alla ska kunna ha en god sexuell hälsa måste alla människors sexuella rättigheter 
respekteras, skyddas och förverkligas. 

 

SRHR ur ett rättighetsperspektiv 
Sexuella och reproduktiva rättigheter har sin grund i allas lika värde och i de mänskliga 
rättigheterna så som de formulerades av FN 1948. 
I svensk lag finns 4diskrimineringslagen för att skydda allas lika värde. Den ska motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet och uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell identitet 
eller ålder. 
 
Rätten till en sexualitet som är fri från fördomar, diskriminering, våld eller tvång är grundläggande 
för barn och ungas upplevelse av hälsa och välbefinnande.  

FN:s konvention om barnets rättigheter5 som blev svensk lag den 1 januari 2020 lyfter dessa 
rättigheter framför allt i följande artiklarna. Artikel 2, alla barns lika värde och att motverka 

diskriminering, artikel 12 och 13, rätt att bilda och uttrycka åsikter samt yttrandefrihet. 
Vikten för barn och unga att få information och utbildning kring mänskliga rättigheter och 

människors lika värde lyfts upp i artikel 29. 
 
 

  

 
4 Diskrimineringslag (2008:567) (Riksdagen.se) 
5 https://unicef.se/barnkonventionen 
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Strategi sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - barn och 

unga Habo kommun 
 

Syfte 
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 våra barn och unga. 

 
Vi vill stärka samverkan inom kommun och region med vår gemensamma strategi och skapa 

långsiktiga och hållbara strukturer. 
 

Övergripande mål  
Strategin för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter lyfter i arbetet upp tre (3) övergripande 
mål. De övergripande målen ska knyta an till de delmål som respektive verksamhet tar upp i den 
efterföljande handlingsplanen. 
 

• Alla barn och unga i Habo kommun ska respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv 

och sitt personliga självbestämmande. 

 
• Alla barn och unga i Habo kommun ska fritt få definiera sin egen sexualitet, sexuella 

läggning, könsidentitet och könsuttryck. 
 

• Ge medarbetare i Habo kommun ökad kunskap inom området sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter 
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Strategiskt hållbarhetsarbete 
Strategi och handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är ett av många 
styrande dokument, som ingår i kommunens strategiska hållbarhetsarbete.  

Kommunens strategiska hållbarhetsarbete omfattar det miljömässiga, det sociala och det 
ekonomiska perspektivet på hållbar utveckling. Det strategiska arbetet bygger på Agenda 2030 

med de globala hållbarhetsmålen, de nationella miljökvalitetsmålen och våra lokala mål. Vi utgår 
från Habo kommuns övergripande vision “Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”.  
Strategin och handlingsplanen knyter främst an till det sociala perspektivet för hållbar utveckling.  
 

Agenda 2030  
Agenda 2030 är en internationell överenskommelse för hållbar utveckling. De 17 globala 

hållbarhetsmålen kopplade till Agenda 2030 syftar till att vi ska minska fattigdom, orättvisor och 
ojämlikheter samt minska negativa klimatpåverkan. Utgångspunkten är att det finns många olika 

sätt att nå målen och att alla behöver bidra på alla nivåer i samhället. 
 
Genom arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns en koppling till 4 av de 17 
globala hålbarhetsmålen. Det handlar om mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 4 God 
utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet och mål 10 Minskad ojämlikhet. Utifrån Agenda 2030 ligger 

dessa mål ligger till grund för vårt arbete med social hållbarhet, där vi inkluderar vårt arbete för 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 
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Handlingsplan sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter  

- barn och unga Habo kommun 
 
 

Syftet med handlingsplanen är att genomföra aktiviteter som bidrar till att skapa ”den hållbara 
kommunen för hela livet”, samt att nå de övergripande målen i strategin. Insatserna/aktiviteterna 
har utarbetats av barn- och utbildnings- social och fritids och kulturförvaltningen tillsammans med 
Bra Liv Habo vårdcentral samt representanter från Sektion folkhälsa inom Region Jönköpings län. 

En arbetsgrupp, utsedda av förvaltningschef eller liknande, bestående av representanter från 
ovanstående verksamheter har haft samordningsansvar i att sammanställa handlingsplanen. 

 

Mål och prioriteringar 
Målet med handlingsplanen är att tillsammans komma i gång med nya och förstärka befintliga 
aktiviteter för att nå en ökad kunskap inom området, samt att ge barn och unga förutsättningar att 
hantera sin egen integritet och sexualitet. Varje delmål ska i handlingsplanen ska koppla an till de 
övergripande målen i strategin. 
Verksamheterna har i insatserna/aktiviteterna valt att lyfta fram de delar som de anser är extra 

viktiga att utveckla och arbeta kring under denna tidsperiod. 

 

Uppföljning och utvärdering 
Insatserna/aktiviteterna kommer att följas upp och utvärderas under tiden 2022–2025 i enlighet 
med den uppföljning/indikator som finns med till varje mål i handlingsplanen. 

Uppföljning görs av respektive verksamhet som står ansvariga för insatsen/aktiviteten enligt 
handlingsplanen. 
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Delmål Insats/aktivitet Ansvar/ 
Medansvar 

Uppföljning/ 
indikator 

Stärka barnet i sin 
kroppsliga integritet 
under tiden på 
förskolan 

Arbeta efter befintlig 
arbetsplan kring 
barns integritet. 
Innefattar bland 
annat metoden 
”Stopp min kropp” 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Förskolan 

Årligen enligt 
likabehandling- 
planens årshjul 

Ökad kunskap hos 
pedagoger för 
implementering av   
sexualitet, samtycke 
och relationer  

- Implementering av 
det nya 
kunskapsområdet 
inom Lgr 22 
- Utbildning inom 
MVP och Agera 
tillsammans 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Grundskolan 

- Utvärdering 
implementering 
 
 
- Antal utbildade  
 

Ökad kunskap kring 
sexualitet, samtycke 
och relationer hos 
elever i grundskolan 
för att stärka elevers 
hantering av sin 
egen sexualitet. 
 
 
 
 
 

- Genomföra 
temadag ”Relationer 
och sex”, åk. 7–9 
 
 
 
 
 
 
- Utforma 
frågeställningar kring 
sexuell hälsa i 
enkäten inom 
hälsosamtalen i 
årskurs 4 och 7 och 
genomföra enkäten. 
 
- Föreläsningar kring 
sexualitet för åk. 4–6 
 
-Porrpreventiva 
samtal, åk. 4–9 
- Implementering av 
metoderna ”Agera 
Tillsammans” (AT) 
och ”Mentorer i 
våldsprevention” 
(MVP) 

Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Grundskolan 
Socialförvaltningen, 
Individ- och 
familjeomsorgen 
(IFO), fältsekreterare 
 
Barn- och 
utbildningsförvaltnin
gen 
Elevhälsan 

-Enkät för till elever 
efter genomförandet 
 
 
 
 
 
 
 
- Resultat hälsoenkät 
 
 
 
 
 
 
 
- Antal genomförda 
föreläsningar 
 
- Uppföljning av 
samtal 
- Antal klasser som 
genomgått 
metoderna samt 
utvärdering av 
eleverna. 

Stärka barn och 
ungdomars självbild 
kring sin sexuella 
identitet. 

- Genomföra 
värderingsövningar 
och dialoger med 
barn och ungdomar 
kring sexuell 
identitet, könsroller, 
normer och 
värderingar 

Fritids- och 
kulturförvaltningen 
Fritidsgården 

- Trygghetsenkät 
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- Genomföra ”Gäst i 
soffan” på 
fritidsgården 
 

- Antal genomförda 
tillfällen samt 
uppföljning av utfall 
med ungdomarna 
genom samtal 

Stärka kompetensen 
inom sexuell och 
reproduktiv hälsa 
och rättigheter hos 
berörda 
yrkesgrupper  

-Kompetensutbildning 
med relevant innehåll 
kopplat till SRHR i 
samband med 
temadagar. 
 
- Utbildning Hbtqi 
 
 
- Utbildning från 
skolans elevhälsa till 
medarbetare på Bra Liv 
Habo vårdcentral 

Bra Liv Habo 
vårdcentral 
 
 
 
 
Region Jönköpings 
län, sektion folkhälsa 
 
Barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen,  
elevhälsan 

- Antal genomförda 
temadagar 
 
 
 
 
- Vårdcentral är 
Hbtqi-diplomerad 
 
- Antal genomförda 
utbildningstillfällen 

Stärkt samverkan 

mellan hälso- och 
sjukvården, förskola 
och grundskola 

Utveckla 
samarbetsytor och 
nätverk genom stärkt 
kommunikation och 
arbetssätt. 

Bra Liv Habo 
vårdcentral 
Ungdomsmottagning 
Barnhälsovården 
Barn- och 
utbildnings- 
förvaltningen 

- Antal utvecklade 
nätverk 

Utveckla det 

förebyggande 
arbetet med fokus 
på gruppaktiviteter 

- Kartlägga behov 
och inventera 
relevanta metoder 
för gruppaktiviteter 
inom SRHR. 
 
- Genomföra riktade 
gruppaktiviteter för 
målgruppen. 

Socialförvaltningen 
 IFO, fältsekreterare 

- Utvärdering 
kartläggning 
 
 
 
 
- Antal grupper 

Stärka kompetensen 
hos medarbetare 
inom sexuell och 
reproduktiv hälsa 
och rättigheter 

- Utbildning med 
fokus på risk- och 
skyddsfaktorer 
 
 
 
 
- Utbildning ”Agera 
Tillsammans” (AT) 
och ”Mentorer i 
våldsprevention” 
(MVP) 

Socialförvaltningen 
 IFO, myndighet och 
öppen vård, barn och 
unga 
 
 
 
IFO, fältsekreterare 
 

- Genomförda 
utbildningsinsatser 
 
 
 
 
 
- Utbildade 
medarbetare 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Politisk organisation mandatperioden 2023-2026 

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.  

Kommunledningsförvaltningen   

Frida Wahlund 
Kansli- och kommunikationschef 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-21 

Diarienummer 
KS21/178 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
Jönköpingsvägen 19 

Telefon 
036-442 81 59 
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
frida.wahlund@habokommun.se 
Webb 
www.habokommun.se 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-11-15 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 97 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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HABO  KOMMUN
Kommunkansliet

bx.  2022 -01- 0 3

Dnr

TNLL  HAB(I)  KO  - +l  ULLMÄKTJGE
Motion  angående  Nokal buss]inje-  "Mjuka  Ljnjen"

X Habo  har  vi  flera  bostadsorter  ikommunens  y!terområden.

Fttt'usjö, Baw=dst=o@,  BasJaa;ip, Gmtav Adolfoe.h Viterkära'.
Oe'ihom  att erbjuda  busstranspott  meilan  Centrurn  oelt  våra  ytteroxmåden

liksonx nya  seniarboendet på Bränningc  satnt  fl.era otnråden  ua.derlättar  vi  för

komtanuninnevånarna  i dessa  ornråden  sorn  därjgenom  dessutom  sparar  in  på dyr  bensin.

Tanken  är även  att  äldre  personer,  barn  oc}i  personer  med  funl=ctionsliinder  oeh  deras  ai'fööriga

föräldralediga  oe't'i andra  konin"tuninvånare  utan  bil  elIer  körkort  skulIie  ha glädje  av

bättre  Nokal ko]lektivtrafik.

Flera  andra  kornmuner  bar  redan  Mjuka  }injen  såsom  MulItsjö  kornrnurx.

Mjuka  linjen  ska vara  en servieettuatltction  som  hjälpa  människor  att  ta sig  till  viktiga

knutpunkter  tex  tnataffärer,  apotek,  vårdeentrai  oeli  bibliotek.

Det  skulle  även  vara  positivt  för  den  NokaNa haxideNn saintidigt  som  vi  ge5r det  Nättare att bo på

landsbygden.

Vi  Habodemokrater  värnar  vår  landsbygd  samt  våra  äldre,  dMör  yrkar  vi:

Att  Kornnturxfullnäktige  ger  berörd  förvaltning  iuppdrag  att utreda  lämpIig

liniesträelcning ach tider för mjuka linjen.

Att  Kormnunfullntäktige  ger  berörd  förva]tning  i uppdrag  att (,eriomf<5m  oeli

upphandla  tjänsten  mjuka  linjen  senast  2023.

Att  Kounftilimäktige  ger  berörd  förvaItning  i uppdrag  att följa  upp  oeh

utvärdera  mjuka  linjen  12 månader  efter  införandet.

...;a.l,.(;t.',,=2==.t,.%:'»...l'.: .'.7!;i.": ':".)('.'Jf'J':}

Morgan  Malmborg

Habo  2022-0p-05
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§ 98 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 arbetsutskotts behandling 
Anders Rickman (L) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen.  

_____ 
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§ 60 Yttrande över motion om införande av 6 timmars 
arbetsdag med bibehållen lön inom 
socialförvaltningen 
Diarienummer SN22/104 

Beslut 
Socialnämnden ser inga möjligheter att införa 6-timmars arbetsdag utifrån 
personalsituation och ekonomiska förutsättningar. Socialnämnden ställer 
sig bakom förvaltningens yttrandet. 

Beskrivning av ärendet 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige i 
vilken han föreslår att en försöksverksamhet med 6 timmars arbetsdag, 30 
timmars veckoarbetsmått med bibehållen lön genomförs i 
socialförvaltningen, att arbetsplatser själva kan ansöka om att delta i 
försöksverksamheten samt att den 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att skicka motionen på remiss 
till socialnämnden för yttrande. 

Yttrande 

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

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

En av åtgärderna förvaltningen 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 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-10-26 
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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. Förvaltningen 
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. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Motion  om  införande  av  6 timmars  arbetsdag  med  bibehållen  lön  inom"""""""'=""""'aaa

socialförvaItningen.

1971 fattade  Riksdagen  beslut  om att sänka  veckoarbetstiden  till 40 timmar.  För dom  allra  flesta
av oss  är detta  självklart  idag  men  beslutet  föregicks  av mycket  debatt  och  många  röster höjdes
emot  förslaget,  som  av vissa  ansågs  fullständigt  orimligt.  Idag vet vi att  förändringen  var  positiv
både  för  verksamheten  och  för  löntagare,

Sedan  1971 har samhällets  rikedom  och produktivitet  ökat  betydligt.  Vänsterpartiet  vill använda
en del av det utrymme  som  ökad  tillväxt  ger  till att förkorta  arbetstiden.
Vi väljer  att gå försiktigt  fram  och  föreslår  ett försök  med  förkortad  arbetstid  inom
socialförvaltningen.

'!Sjukskrivningen  inom  socialförvaltningen  i Habo  kommun  är hög  jämfört  med  rikssnittet.*
Att  rekrytera  kompetent  personal  med  rätt  kvalifikationer  är idag  en stor  utmaning.  Prognosen
är att andelen  80+  kommer  att  öka  med  ca 70%.  Habo  kommun  behöver  bli en attraktiv
arbetsgivare.  Detta  är ett  steg  i den riktningen.
FÖrdelarna  med  en förkortad  arbetstid  med  bibehålen  lön är många.

Det handlar  om  jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män,  mer  tid till gemenskap  och omvårdnad
av våra  barn  och  äldre.
Det handlar  om att förändra  ett samhälle  där  fler  skulle  orka  fullfölja  en hel arbetsdag.
Förkortad  arbetsdag  skapar  förutsättningar  för  ett aktivt  samhällsarbete,  kulturella  aktiviteter  och
en meningsfull  fritid.  Men  det  skapar  även ett samhälle  som  inte accepterar  utslagning  och
drogmissbruk  som  lösningar  av problem.  Ett samhälle  där  det  skapas  förutsättningar  för  jämlikhet
och  rättvisa  - en bra balans  mellan  arbete  och  fritid,  vilket  leder  till en bättre  psykosocial  hälsa
och  färre  sjukskrivningar"*."  (Tomas  Reinholdsson  kurator  )

Att  arbeta  i Habo  kommun  måste  vara  attraktivt,  inte  minst  för  att säkra  att vår  verksamhet
har utbildad  personal.  Pofitiken  måste  gå före  för  att  ett socialt  och  ekonomiskt  hålbart  arbetsliv
ska  vara  möjligt.  Det är speciellt  ange1äget  i kvinnodominerade  yrken  i offentlig  sektor,  där
arbetsbelastningen  och  sjukskrivningstalen  är höga.

Därför  vill vi:

att  försöksverksamhet  med  6 timmars  arbetsdag,  30 timmars  vecko-  arbetsmått,  med
bibehållen  lön genomförs  inom  socialförvaItningen.
att arbetsplatser  själva  kan ansöka  om att delta  i försöksverksamheten.
att försöksverksamheten  följs  upp  och  utvärderas.

Habo  24/5  2022

hderSh)
Vänsterpartiet

* Medelvärde  7,7. Habo  8,3. SKR.  Sjukfrånvaro  kommuner  2021.

** 'jCoping  with  stressful  situations  in social  work  before  and after  reduced  working  hours,  a
mixed-methods  study".  Barck-Holst,  Nilsonne,  Åkerstedt  och Hellgren.  European  Journal  of
Social  Work  2021,  Vol. 24, N0.1,  94/108
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Anmälningsärenden 

 
 
Till kommunstyrelsen 2022-11-30 
 

 
1. Beslut från Förvaltningsrätten: laglighetsprövning enligt kommunallagen – fråga om 

avskrivning av överklagan av kommunfullmäktiges beslut 2022-10-20. 
 
 

---  

51

ben057
Textruta
Ärende 8



 
 

Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

 
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 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut fattade av: Johan Bokinge, ekonomichef 
 
Beslutsdatum Ärendenr  Beslutet avser  Beslut Beslutsnr 

(fylls i av 
registrator) 

221107 KS22/105-56 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 118 
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Mottagare 
Kommunstyrelsen 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut fattade i enlighet med delegationsordning för kommunstyrelsen, 
gemensamt för enhetscheferna – anställning av medarbetare. 

2022-11-10 Anställning av IT-supportansvarig 

 

Kommunledningsförvaltningen  

 
Erik Reffner 
IT-chef 

 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-10 

Diarienummer 
KS22/1 

Postadress 
Habo kommun 
Box 212 
566 24 Habo 

Besöksadress 
  

Telefon 
  
Telefon (växel) 
036-442 80 00 

E-post 
  
Webb 
www.habokommun.se 
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