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§ 5 Fastställande av personalbokslut 2021 
Diarienummer KS22/55 

Beslut 
Personalutskottet beslutar att fastställa personalbokslutet för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Personalbokslut 2021 är en årsrapport från HR-enheten i Habo kommun. 
Den syftar till att spegla året som gått utifrån ett personalpolitiskt 
perspektiv. Här presenteras både siffror, tabeller och analyser som 
förhoppningsvis ger en god inblick i en del av det arbete som genomförts 
under året. Här presenteras också delar av vad vi på HR-enheten arbetar 
med. 

År 2021 genomsyrades av Covid-19 i alla verksamheter och i alla 
beslutsprocesser. Den förhoppning som fanns året innan, att vi önskade en 
ljusning kring pandemin för 2021, visade sig tyvärr inte stämma utan även 
detta år skulle präglas hårt av sjukdomen. 

Trots de ändrade förutsättningarna har Habo kommuns medarbetare och 
chefer visat på en enorm styrka och vilja att ta sig an de utmaningar som 
Covid-19 gett oss. HR-enhetens uppdrag har delvis varit att försöka lotsa 
och hjälpa verksamheterna och dess chefer i alla svåra frågor som Covid-
19 medfört inom exempelvis personalförsörjning, arbetsmiljö och 
arbetsrätt. 
 
Men även HR-enheten har fått tänka om och tänka nytt. Trots 
omständigheterna har ett stort utvecklingsarbete genomförts. Det 
utvecklingsprogram vi startade upp för våra chefer fick göras om och 
digitaliseras, vilket togs emot positivt av våra chefer som visat på ett 
fantastiskt engagemang under alla teman och tillfällen vi träffats. HR-
enheten har också bedrivit ett stort utvecklingsarbete tillsammans med 
ekonomienheten kring området personalnyckeltal, där uppföljning och 
analys numera sker på ett enkelt och användarvänligt sätt i 
beslutsstödsystemet Hypergene. Bemannings- och personalförsörjnings-
frågor har också varit omfattande med ett ovanligt högt tryck som krävt ett 
stort arbete för HR-enhetens bemanningsenhet som servar alla 
förvaltningar, förutom socialförvaltningen, med vikarier. 

Under året implementerade HR ett nytt system för personalanteckningar 
som heter Novi. Det är ytterligare ett system i miljödatas utbud. Miljödata 
tillhandahåller även Adato för dokumentation av rehabiliteringsarbete och 
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Stella för rapportering av tillbud och arbetsskador. I Novi kan cheferna, i 
enlighet med GDPR, dokumentera samtal man har haft med sin 
medarbetare, lägga in handlingsplaner och uppföljning. Det kan handla om 
korrigerande samtal men även andra samtal som medarbetarsamtal och 
lönesamtal. HR-enheten introducerade Novi i samband med en genomgång 
av en ny riktlinje för misskötsamhet i slutet av året. 

Under 2020 påbörjades ett samarbete med höglandskommunerna Aneby, 
Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa kommuner tar årligen fram 
gemensamma nyckeltal till personalboksluten och från 2020 ingår även 
Habo kommun i jämförelsen. Nyckeltal som jämförs är bl.a. sjukfrånvaro, 
personalomsättning totalt, för chefer och för vissa befattningar samt 
medelsysselsättningsgrad. Den kommun som storleksmässigt är mest 
jämförbar med Habo kommun är Sävsjö kommun. 

Det har på många sätt varit ett händelserikt år. Detta personalbokslut visar 
en del av det som hänt under året. 

_____ 
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Personalbokslut 2021 
är en årsrapport från HR-enheten i Habo kommun. Den syftar till att spegla året som gått 
utifrån ett personalpolitiskt perspektiv. Här presenteras både siffror, tabeller och analyser som 
förhoppningsvis ger en god inblick i en del av det arbete som genomförts under året. Här 
presenteras också delar av vad vi på HR-enheten arbetar med. 
 
Under 2020 påbörjades ett samarbete med höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö och Vetlanda. Dessa kommuner tar årligen fram gemensamma nyckeltal till 
personalboksluten och från 2020 ingår även Habo kommun i jämförelsen. Dessa jämförelser 
redovisas sist i bokslutet. Den kommun som storleksmässigt är mest jämförbar med Habo 
kommun är Sävsjö kommun med 11 701 invånare.  
 
Statistikförklaring 
Personalbokslutet är en sammanställning av vad som har skett under 2021 inom de strategiska 
personalområdena. I bokslutet finns många begrepp som ibland kan behöva förklaras. För att 
förenkla för dig som läsare och skapa större tydlighet har vi lagt till ett begreppsregister som 
återfinns sist i bokslutet. De tabelluppgifter som avser 2021 är grönmarkerade. Övriga 
tabelluppgifter är gråmarkerade. 
 
Merparten av statistiken bygger på information som finns i kommunens beslutsstödsystem, 
Hypergene. I föregående års personalbokslut bygger merparten av statistiken på information 
som finns i kommunens personalsystem, Personec P. Hypergene och Personec P hanterar 
anställningar som avslutas/påbörjas vid ett månadsskifte olika, därav kan skillnader uppstå om 
jämförelser görs mellan systemen eller boksluten. För att få jämförande statistik med 2019 
och 2020 har även uppgifter för dessa år inhämtats från Hypergene i personalbokslut. 
 
För att bedöma en organisations storlek så räknas traditionellt tillsvidaretjänster, vilket är det 
urval vi grundat större delen av statistiken på. I vissa fall görs även en jämförelse med andra 
anställningsformer. Mer information om vad som skiljer anställningsformerna åt finns i 
begreppsregistret. Under varje tabell visas urvalet. Ibland görs även jämförelser med andra 
variabler, exempelvis ålder och kön. Med kön avses det juridiska könet. Syftet med att dela 
upp statistik utifrån olika variabler är att kunna se och åtgärda eventuella strukturella 
skillnader för olika grupper. 
 
I statistiken som rör chefer kategoriseras cheferna utifrån det kollektivavtalade AID-systemet. 
Detta innebär att chefer inom kommunen finns på A- (förvaltningschef), B- (chef för chefer), 
C- (första linjens chef) och L-nivå (annan ledningspersonal). AID-kodningens definition av 
chefsrollens formella ansvar och befogenheter omfattar områdena verksamhet, ekonomi och 
personal (A-, B-, C-chef) medan annan ledningspersonal har formellt ansvar för ett eller två 
av ansvarsområdena verksamhet, ekonomi och personal. 
 
I Kommunledningsförvaltningen ingår samtliga förvaltningschefer. En förändring som 
genomförts under 2021 är att de medarbetare i Poolen BUN som tidigare ingick i 
Kommunledningsförvaltningen numera ingår i Barn- och utbildningsförvaltningen.   
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Inledning 
År 2021 genomsyrades av Covid-19 i alla verksamheter och i alla beslutsprocesser. Den 
förhoppning som fanns året innan, att vi önskade en ljusning kring pandemin för 2021, visade 
sig tyvärr inte stämma utan även detta år skulle präglas hårt av sjukdomen.  
 
Trots de ändrade förutsättningarna har Habo kommuns medarbetare och chefer visat på en 
enorm styrka och vilja att ta sig an de utmaningar som Covid-19 gett oss. HR-enhetens 
uppdrag har delvis varit att försöka lotsa och hjälpa verksamheterna och dess chefer i alla 
svåra frågor som Covid-19 medfört inom exempelvis personalförsörjning, arbetsmiljö och 
arbetsrätt. 
 
Men även HR-enheten har fått tänka om och tänka nytt. Trots omständigheterna har ett stort 
utvecklingsarbete genomförts. Det utvecklingsprogram vi startade upp för våra chefer fick 
göras om och digitaliseras, vilket togs emot positivt av våra chefer som visat på ett fantastiskt 
engagemang under alla teman och tillfällen vi träffats. HR-enheten har också bedrivit ett stort 
utvecklingsarbete tillsammans med ekonomienheten kring området personalnyckeltal, där 
uppföljning och analys numera sker på ett enkelt och användarvänligt sätt i 
beslutsstödsystemet Hypergene. Bemannings- och personalförsörjningsfrågor har också varit 
omfattande med ett ovanligt högt tryck som krävt ett stort arbete för HR-enhetens 
bemanningsenhet som servar alla förvaltningar förutom socialförvaltningen med vikarier.  
 
Under året implementerade HR ett nytt system för personalanteckningar som heter Novi. Det 
är ytterligare ett system i miljödatas utbud. Miljödata tillhandahåller även Adato för 
dokumentation av rehabiliteringsarbete och Stella för rapportering av tillbud och 
arbetsskador. I Novi kan cheferna, i enlighet med GDPR, dokumentera samtal man har haft 
med sin medarbetare, lägga in handlingsplaner och uppföljning. Det kan handla om 
korrigerande samtal men även andra samtal som medarbetarsamtal och lönesamtal. HR-
enheten introducerade Novi i samband med en genomgång av en ny riktlinje för 
misskötsamhet i slutet av året.  
 
Det har på många sätt varit ett händelserikt år. Detta personalbokslut visar en del av det som 
hänt under året. 
 
Annika Ekdahl 
HR-chef 
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Arbetsgivarens arbete med Covid-19 
I slutet av februari 2020 blev det känt för världen att en ny pandemi slagit till. I Habo 
kommun beslutade förvaltningscheferna att inrätta en särskild händelsegrupp, ISF, med 
representanter från olika delar av kommunens verksamheter. Sedan dess har över 100 möten 
genomförts. ISF-gruppens uppdrag är dels att omvärldsbevaka utvecklingen på såväl nationell 
som internationell nivå, men också att delta i olika länsgemensamma nätverk och bevaka 
utvecklingen i region Jönköpings län. ISF-gruppen arbetar ständigt med att ha en gemensam 
lägesbild över kommunens situation, ansvara för intern och extern kommunikation, ha 
kontinuitetsplaneringen uppdaterad på respektive förvaltning samt ansvara för 
arbetsgivarfrågor kopplade till Covid-19.  
 
Ur ett arbetsgivarperspektiv har mycket frågor hanterats som rör arbetsgivarens skyldigheter, 
ansvar och möjligheter att leda och fördela arbetet i en tid då personalresurserna är hårt 
pressade i verksamheterna. I perioder har många arbetsplatser glesats ut och hemarbete 
införts, vilket har inneburit utmaningar för verksamheterna som snabbt har fått ställa om 
många av sina vanliga rutiner. Om det uppstår en stor personalfrånvaro någonstans måste det 
finnas en plan för hur arbetsgivaren ska hantera en sådan situation. Äldreomsorgen hade 
under en period en mycket svår personalsituation och HR-enheten har varit med i det 
förberedande arbetet med att flytta personal från andra förvaltningar till äldreomsorgen för att 
tillfälligt hjälpa till där. HR-enheten har också bevakat ändringar i lagar och regler gällande 
exempelvis krav på läkarintyg, olika ersättningar från Försäkringskassan för personer i 
riskgrupp eller för anhöriga till personer i riskgrupp samt ändringar av karensavdrag med 
mera. Även hur arbetsmiljöansvaret påverkas under en pågående pandemi har varit HR-
enhetens ansvar att bringa klarhet i. Exempelvis huruvida verksamheterna kan ta emot 
praktikanter, feriearbetare eller minderåriga för arbete. Men också vilket ansvar vi som 
arbetsgivare har att anmäla till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan när någon 
exponerats för smittan i arbetet. HR-enheten har också fått hantera många andra 
arbetsrättsliga och arbetsmiljöfrågor såsom hantering av gravida och minderåriga som riskerar 
att exponeras av smittan. 
 

 

10



 

PERSONALBOKSLUT 2021  
 

 

7 

Personalstruktur 
Du som läser det här är i genomsnitt 45 år gammal, arbetar i barn- och 
utbildningsförvaltningen och heter Anna i tilltalsnamn och Karlsson i efternamn. Så ser 
nämligen vår genomsnittliga medarbetare ut. Är du man heter du Johan och är 44 år. Förutom 
att medelåldern ökat med 1 år är det ingen skillnad jämfört med 2020. 
 
Antal anställningar per anställningsform 
I personalbokslutet finns statistik uppdelad på både anställningsformer och 
avlöningsformer.  
 
För att bedöma en organisations storlek så räknar man traditionellt antal tillsvidare-
tjänster eftersom visstidsanställda i stor utsträckning ersätter tillsvidareanställd 
personal. En vikarie och den tillsvidareanställde som vikarien ersätter räknas som två 
medarbetare, men det är ju bara en medarbetare aktiv i organisationen i taget.  
 
Den 31 december 2021 var 987 månadsanställda i Habo kommun. Av dem var 882 
tillsvidareanställningar, vilket motsvarar 843 årsarbetare. Övriga anställningar, 105 
st., utgörs av allmän visstidsanställning (AVA), vikariat, obehörig enligt skollagen 
och övrigt. I kategorin övrigt återfinns bl.a. de anställda som är över 67 år och 
medarbetare som har en provanställning. Antalet tillsvidareanställda medarbetare har 
minskat med 3 jämfört med föregående år.  
 
Som framgår av tabell 1 utgör barn- och utbildningsförvaltningen den klart största 
förvaltningen. Barn- och utbildningsförvaltningen sysselsätter knappt hälften av kommunens 
medarbetare, följt av socialförvaltningen som sysselsätter drygt 30 %. Antalet anställda totalt 
inom barn- och utbildningsförvaltningen har minskat med 16 medarbetare sedan 2019. 
Förändringen består av att antalet tillsvidareanställda har ökat med 9 medan antalet 
visstidsanställda har minskat med 25. I samband med de effektiviseringar som skedde inom 
barn- och utbildningsnämnden under 2021 har många visstidsanställningar avslutats. Inom 
förskolan har dessa minskat med 10 och inom skola och fritids med 10.  
 
TABELL 1: ANTAL ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSFORM 2021 

   FÖRVALTNING             

  TOTALT TV AVA VIK ÖVRIGT 
OBEHÖRIG 

ENL   

            SKOLLAGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 480 425 11 11 6 27 
Fritid- och kulturförvaltningen 20 20 0 0 0 0 
Kommunledningsförvaltningen 41 40 0 0 1 0 
Miljöförvaltningen 10 10 0 0 0 0 
Räddningstjänsten 3 3 0 0 0 0 
Socialförvaltningen 305 268 12 19 6 0 
Tekniska förvaltningen 128 116 3 3 6 0 
Totalt 987 882 26 33 19 27 

Urval: Tillsvidareanställda och visstidsanställda 
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TABELL 2: ANTAL ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSFORM 2020 

FÖRVALTNING     

  TOTALT TV AVA VIK ÖVRIGT OBEHÖRIG ENL   

            SKOLLAGEN 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 485 426 8 5 10 36 
Fritid- och kulturförvaltningen 20 20 0 0 0 0 
Kommunledningsförvaltningen 40 38 0 1 1 0 
Miljöförvaltningen 11 11 0 0 0 0 
Räddningstjänsten 2 2 0 0 0 0 
Socialförvaltningen 307 272 16 14 5 0 
Tekniska förvaltningen 128 116 2 4 6 0 
Totalt 993 885 26 24 22 36 

 

  Urval: Tillsvidareanställda och visstidsanställda 

 
TABELL 3: ANTAL ANSTÄLLDA PER ANSTÄLLNINGSFORM 2019 

FÖRVALTNING     

  TOTALT TV AVA VIK ÖVRIGT OBEHÖRIG ENL   

            SKOLLAGEN 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 496 416 12 9 8 51 
Fritid- och kulturförvaltningen 19 18 0 1 0 0 
Kommunledningsförvaltningen 36 34 0 1 1 0 
Miljöförvaltningen 11 10 1 0 0 0 
Räddningstjänsten 3 3 0 0 0 0 
Socialförvaltningen 286 268 6 11 1 0 
Tekniska förvaltningen 127 110 3 6 8 0 
Totalt 978 859 22 28 18 51 

 

  Urval: Tillsvidareanställda och visstidsanställda 

 

Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för 
månadsavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft 
om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summeras till 
heltidsanställningar, t.ex. en anställd med sysselsättningsgrad 100 % och en anställd 
med sysselsättningsgrad 75 % är 1,75 årsarbetare men två medarbetare. Uträkning av 
årsarbetare görs på samma sätt oavsett årsarbetstidsmått för olika yrkesgrupper. 
 
TABELL 4: ANTAL ÅRSARBETARE PER ANSTÄLLNINGSFORM 2021 

  FÖRVALTNING             

  TOTALT TV AVA VIK ÖVRIGT 
OBEHÖRIG 

ENL   

            SKOLLAGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 455 413 7 8 5 22 
Fritid- och kulturförvaltningen 18 18 0 0 0 0 
Kommunledningsförvaltningen 40 39 0 0 1 0 
Miljöförvaltningen 10 10 0 0 0 0 
Räddningstjänsten 3 3 0 0 0 0 
Socialförvaltningen 284 250 10 18 6 0 
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Tekniska förvaltningen 121 110 3 2 6 0 
Totalt 931 843 20 29 18 22 

Urval: Tillsvidareanställda och visstidsanställda 

 
TABELL 5: ANTAL ÅRSARBETARE PER ANSTÄLLNINGSFORM 2020 

  FÖRVALTNING     

  TOTALT TV AVA VIK ÖVRIGT 
OBEHÖRIG 

ENL   

            SKOLLAGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 462 412 8 5 10 28 
Fritid- och kulturförvaltningen 18 18 0 0 0 0 
Kommunledningsförvaltningen 39 37 0 1 1 0 
Miljöförvaltningen 11 11 0 0 0 0 
Räddningstjänsten 2 2 0 0 0 0 
Socialförvaltningen 282 251 14 12 5 0 
Tekniska förvaltningen 118 107 2 4 6 0 
Totalt 932 838 23 21 22 28 

Urval: Tillsvidareanställda och visstidsanställda 

 
TABELL 6: ANTAL ÅRSARBETARE PER ANSTÄLLNINGSFORM 2019 

  FÖRVALTNING     

  TOTALT TV AVA VIK ÖVRIGT 
OBEHÖRIG 

ENL   

            SKOLLAGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen 471 404 8 8 7 43 
Fritid- och kulturförvaltningen 17 16 0 1 0 0 
Kommunledningsförvaltningen 35 34 0 1 1 0 
Miljöförvaltningen 11 10 1 0 0 0 
Räddningstjänsten 3 3 0 0 0 0 
Socialförvaltningen 260 245 5 9 1 0 
Tekniska förvaltningen 117 102 3 4 8 0 
Totalt 914 814 17 23 17 43 

Urval: Tillsvidareanställda och visstidsanställda 

 
Könsfördelning 
I Habo kommun är andelen kvinnliga tillsvidareanställda 80 % vilket motsvarar 
föregående års nivå. Kommunernas yrkesgrupper är till stor del kvinnodominerade, 
inte bara i Habo utan även i landet i stort. Det hindrar dock inte att det är en 
snedfördelning som är önskvärd att justera. Inom barn- och utbildning och vård- 
och omsorg finns en överrepresentation av kvinnor 82 % respektive 89 %. De 
förvaltningar som har en överrepresentation av män är fritid- och kultur 60 % 
liksom räddningstjänsten 100 %.   
 

TABELL 7: ANTAL ANSTÄLLDA TOTALT PER KÖN 
   2019 2020 2021 

Kvinnor 699 709 702 
Män 160 176 180 
Totalt 859 885 882 

Urval: Tillsvidareanställda  
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TABELL 8: ANTAL CHEFER FÖRDELAT PÅ KÖN 
 CHEFER: A, B, C, L 2019 2020 2021 

Kvinnor 30 33 33 
Män 19 18 20 
Totalt 49 51 53 

 

 Urval: Tillsvidareanställda  
 

Det totala antalet chefer har ökat med 2 personer jämfört med 2020. Tjänsten som 
integrationschef har inte återbesatts under 2021. För att minska sårbarheten i verksamheten 
har en tjänst som biträdande IT-chef och en tjänst som driftschef inrättats. Det har även 
tillsatts en tjänst som särskolesamordnare. Andelen manliga chefer är 37,7 % vilket är högre 
än andelen män bland kommunens tillsvidareanställda som är 20,4 %. 4 av 6 
förvaltningschefer är kvinnor, vilket motsvarar 67 %. 
 

Åldersfördelning 
Medelåldern bland kommunens tillsvidareanställda är 45 år, vilket motsvarar 2020 och 2019. 
Bland förvaltningarna är det fritid- och kulturförvaltningen som har den högsta medelåldern 
på 49 år. Det är också den förvaltning som har sänkt sin medelålder mest jämfört med 2020, 
en minskning med 2 år. Miljöförvaltningen är den förvaltning som har höjt sin medelålder 
mest jämfört med 2020, en höjning med 4 år. Detta beror på förändringar i arbetsgruppen.  
 
TABELL 9: MEDELÅLDER 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 43 44 44 
Fritid- och kulturförvaltningen 50 51 49 
Kommunledningsförvaltningen 49 48 48 
Miljöförvaltningen 42 42 46 
Räddningstjänsten 54 43 43 
Socialförvaltningen 45 45 45 
Tekniska förvaltningen 46 46 46 
Totalt 45 45 45 

 

   Urval: Tillsvidareanställda  
 
Nedanstående tabell ger en förklaring till kommunens medelålder. Den största andelen 
tillsvidareanställda återfinns i åldersgruppen 40-49 år. Men vi ser att andelen har minskat med 
0,9 procentenheter sedan 2019. Den grupp som ökat mest är åldersgruppen 50-59 år. Där har 
andelen tillsvidareanställda ökat med 2,1 procentenheter. Många av våra yrken inom 
kommunen kräver en eftergymnasial utbildning vilket kan förklara att gruppen 20-29 år är en 
lägre andel av våra tillsvidareanställda.  
 
TABELL 10: ÅLDERSSTRUKTUR 

ÅLDERSGRUPP 2019 2020 2021 

  ANTAL % AV ANTAL % AV ANTAL % AV 

  MED- TOTALA MED- TOTALA MED- TOTALA 

  ARBETARE ANTALET ARBETARE ANTALET ARBETARE ANTALET 

20-29 64 7,5% 67 7,6% 63 7,1% 
30-39 235 27,4% 241 27,2% 240 27,2% 
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40-49 280 32,6% 286 32,3% 280 31,7% 
50-59 191 22,2% 201 22,7% 219 24,8% 
60- 89 10,4% 90 10,2% 80 9,1% 
Totalt 859 100,0% 885 100,0% 882 100,0% 

Urval: Tillsvidareanställda  
 

Nedanstående tabell visar åldersfördelningen bland kommunens chefer. Den största andelen 
chefer återfinns, liksom andelen tillsvidareanställda medarbetare, i åldersgruppen 40-49 år. 
Andelen chefer i den åldersgruppen har ökat med 15 procentenheter sedan 2019 medan 
andelen chefer i åldersgruppen 30-39 år har minskat med 11,4 procentenheter under samma 
period.  
 
TABELL 11: ÅLDERSSTRUKTUR CHEFER 

ÅLDERSGRUPP 2019 2020 2021 

  ANTAL % AV ANTAL % AV ANTAL % AV 

  CHEFER TOTALA CHEFER TOTALA CHEFER TOTALA 

    ANTALET   ANTALET   ANTALET 

20-29 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
30-39 13 26,5% 9 17,6% 8 15,1% 
40-49 13 26,5% 18 35,3% 22 41,5% 
50-59 16 32,7% 18 35,3% 17 32,1% 
60- 7 14,3% 6 11,8% 6 11,3% 
Totalt 49 100,0% 51 100,0% 53 100,0% 

 

  Urval: Tillsvidareanställda 

 

Heltid som norm 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) och  Kommunal har träffat en överenskommelse att 
heltid ska vara norm vid nyanställningar och att fler ska arbeta heltid. Våren 2018 inledde 
Habo kommun sitt arbete med heltid som norm och då inom socialförvaltningen. Syftet med 
projektet är att öka andelen heltidsanställda i kommunen. Sedan 1 januari 2019 utannonseras 
alla vakanta tjänster som heltider inom Kommunals avtalsområde inom socialförvaltningen. 
Redan anställd personal kan önska ökad sysselsättningsgrad till 80 %, 90 % eller 100 %. 
 

Under 2020 påbörjades arbetet med heltid som norm inom övriga förvaltningar och sedan 1 
april 2020 utannonseras alla vakanta tjänster som heltider inom Kommunals avtalsområde. 
Utmaningen är att införa heltid i verksamheter som inte själva kan ta hand om den extra tid 
som uppstår när fler arbetar mer. I de fall den egna verksamheten inte kan ta hand om den 
extra tid som uppstår och s.k. resurspass inte kan tillämpas skapas kombinationstjänster. De 
kombinationstjänster som skapas avser heltid. För närvarande är tre medarbetare anställda på 
kombinationstjänster och då i kombinationen servicegrupp inom hemtjänsten och köksbiträde, 
lokalvård och vaktmästeri samt lokalvård och köksbiträde. 
 
I heltidsprojektet finns det tre nyckeltal som följs: andel heltidsanställda, andel 
heltidsarbetande och genomsnittlig sysselsättningsgrad (av faktiskt arbetad tid). 
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TABELL 12: ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA 
FÖRVALTNING ANTAL HELTIDSANSTÄLLDA HELTIDSANSTÄLLDA, % 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 369 372 374 88,7% 87,3% 88,0% 
Fritid- och kulturförvaltningen 14 14 17 77,8% 70,0% 85,0% 
Kommunledningsförvaltningen 33 36 37 97,1% 94,7% 92,5% 
Miljöförvaltningen 10 11 10 100,0% 100,0% 100,0% 
Räddningstjänsten 3 2 3 100,0% 100,0% 100,0% 
Socialförvaltningen 154 170 184 57,5% 62,5% 68,7% 
Tekniska förvaltningen 76 80 88 69,1% 69,0% 75,9% 
Totalt 659 685 713 76,7% 77,4% 80,8% 

Urval: Tillsvidareanställda  

 
Arbetet med heltid som norm inleddes 2018. Inom socialförvaltningen, som är den förvaltning 
som arbetat med heltid som norm under längst tid, är andelen heltidsanställda 68,7 % en 
ökning med 23 procentenheter sedan 2018. Inom kommunen som helhet är andelen 
heltidsanställda 80,8 % en ökning med 9,3 procentenheter sedan 2018.   
 
TABELL 13: ANDEL HELTIDSANSTÄLLDA UPPDELAT PÅ JURIDISKT KÖN  
  2019   2020 2021   

  KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN 

Deltid 185 15 182 18 157 12 
Heltid 514 145 527 158 545 168 
Andel heltidsanställningar uppdelat på kön, % 73,5% 90,6% 74,3% 89,8% 77,6% 93,3% 

Urval: Tillsvidareanställda 

 
Mellan 2018 och 2021 har andelen heltidsanställda kvinnor ökat med 9,6 procentenheter till 
77,6 % och andelen heltidsanställda män har ökat med 5,4 procentenheter till 93,3 %.  
 
TABELL 14: ANDEL HELTIDSARBETANDE 

FÖRVALTNING ANTAL HELTIDSARBETANDE HELTIDSARBETANDE, % 

  2019 2020 2021 2019 2020 2021 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 298 289 306 71,6% 67,8% 72,0% 
Fritid- och kulturförvaltningen 14 14 16 77,8% 70,0% 80,0% 
Kommunledningsförvaltningen 30 33 34 88,2% 86,8% 85,0% 
Miljöförvaltningen 7 8 7 70,0% 72,7% 70,0% 
Räddningstjänsten 3 2 3 100,0% 100,0% 100,0% 
Socialförvaltningen 144 164 176 53,7% 60,3% 65,7% 
Tekniska förvaltningen 73 78 84 66,4% 67,2% 72,4% 
Totalt 569 588 626 66,2% 66,4% 71,0% 

 

  Urval: Tillsvidareanställda  
 

Andelen heltidsarbetande inom socialförvaltningen är 65,7 % en ökning med 22,9 
procentenheter sedan 2018. Inom kommunen som helhet är andelen heltidsarbetande 71,0 % 
en ökning med 7,8 procentenheter sedan 2018.  
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TABELL 15: ANDEL HELTIDSARBETANDE UPPDELAT PÅ JURIDISKT KÖN 

  2019 2020 2021 

  KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN KVINNOR MÄN 

Deltid 277 20 284 22 251 17 
Heltid 429 140 434 154 463 163 
Andel heltidsanställningar uppdelat på kön, % 61,4% 87,5% 61,2% 87,5% 66,0% 90,6% 

 

 Urval: Tillsvidareanställda 

 
Mellan 2018 och 2021 har andelen heltidsarbetande kvinnor ökat med 7,4 procentenheter och 
andelen heltidsarbetande män har ökat med 5,4 procentenheter. 
 
TABELL 16: GENOMSNITTLIG SYSSELSÄTTNINGSGRAD 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

  K M TOTALT K M TOTALT K M TOTALT 
Barn- och 
utbildningsförvaltningen 93,3% 97,4% 94,0% 92,6% 97,4% 93,4% 92,7% 98,0% 93,5% 
Fritid- och kulturförvaltningen 98,3% 95,6% 96,8% 95,8% 91,8% 93,5% 92,5% 88,3% 90,0% 
Kommunledningsförvaltningen 89,4% 98,3% 92,3% 88,5% 95,0% 90,4% 96,8% 96,7% 96,7% 
Miljöförvaltningen 94,7% 100,0% 95,2% 94,4% 100,0% 95,5% 95,3% 100,0% 95,8% 
Räddningstjänsten 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Socialförvaltningen 89,5% 96,1% 90,3% 90,9% 96,2% 91,6% 91,8% 95,9% 92,3% 
Tekniska förvaltningen 89,9% 95,6% 91,8% 89,4% 95,3% 91,5% 91,1% 98,4% 96,3% 
Totalt 91,5% 96,8% 92,5% 91,6% 96,2% 92,5% 92,4% 97,0% 93,2% 

Urval: Tillsvidareanställda. K=kvinnor och M=män 
 

Genomsnittlig sysselsättningsgrad, av faktiskt arbetad tid, inom socialförvaltningen är 92,3 % 
en ökning med 3,9 procentenheter sedan 2018. Inom kommunen som helhet är genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 93,2 % en ökning med 1 procentenhet sedan 2018. Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 2021 är för män 97,0 % och för kvinnor 92,4 % en skillnad mellan könen 
motsvarande 4,6 procentenheter. Skillnaden 2020 var också 4,6 procentenheter. 
 
Ledartäthet 
För att kunna bedriva ett bra ledarskap och vara en närvarande och tillgänglig chef är det 
viktigt att antalet underställda medarbetare inte är för stort.  
 
I Habo kommun har antalet medarbetare per chef ökat med 0,5 medarbetare sedan 2020. Det 
genomsnittliga antalet medarbetare per C-chef är 23,1. Första linjens chefer har minskat från 
33 till 32  under 2021.   
 
TABELL 17: ANTAL MEDARBETARE/C-CHEF  

  2019 2020 2021 

Totalt antal medarbetare 745 745 739 
Totalt antal chefer 33 33 32 
Totalt antal medarbetare per C-chef 22,6 22,6 23,1 

 

  Urval: Tillsvidareanställda  
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Kompetensförsörjning 
I Habo kommun, liksom i många andra kommuner, finns ett stort behov av att attrahera, 
rekrytera och behålla rätt kompetens. Det gör kompetensförsörjningsfrågan till ett av våra 
viktigaste strategiska områden.  De närmaste åren kommer offentlig sektor att ha ett stort 
rekryteringsbehov. Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn fram 
till 2026 enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR).  
 
Personalomsättning 
Personalomsättningen i kommunen som helhet uppgick under 2021 till 12,4 % en ökning med 
0,7 procentenheter jämfört med 2020. Under året slutade 109 medarbetare vilket är 7 
medarbetare fler än föregående år. Den förvaltning där flest medarbetare slutat är 
socialförvaltningen, 43 medarbetare, följt av barn- och utbildningsförvaltningen, 42 
medarbetare. Under 2021 avvecklades enheten flykting/integration och dessa tjänster har inte 
återbesatts. Under 2020 slutade 41 medarbetare inom socialförvaltningen medan det inom 
barn- och utbildningsförvaltningen slutade 43 medarbetare. Tittar man på 
personalomsättningen, medarbetare som slutat sin anställning i relation till medelantalet 
anställda, ligger miljöförvaltningen i topp med 20,0 %. Då miljöförvaltningen är en mindre 
förvaltning ger det ett stort genomslag om någon/några medarbetare slutar. 
Socialförvaltningen är den förvaltning som kommer näst i tur med 16,0 %. 
 
TABELL 18: PERSONALOMSÄTTNING 

  2019 2020 2021 

Antal personer som slutat 112 102 109 
Genomsnittligt antal medarbetare 864 871 876 
Personalomsättning  % 13,0% 11,7% 12,4% 

 

   Urval: Tillsvidareanställda  

 
Personalomsättningen bland kommunens chefer är lägre än bland medarbetarna, 9,4 % vilket 
är en minskning med 8,2 procentenheter jämfört med 2020. Personalomsättningen chefer är 
antal chefer som slutat sin anställning i relation till medelantalet chefer. Under året slutade 5 
chefer vilket är fyra chefer färre än året innan. Den förvaltning där flest chefer slutat är barn- 
och utbildningsförvaltningen med 2 chefer. Inom fritid- och kulturförvaltningen, 
kommunledningsförvaltningen och socialförvaltningen har en chef slutat under året. I 
kommunledningsförvaltningen ingår även förvaltningscheferna.  
 
TABELL 19: PERSONALOMSÄTTNING CHEFER 

  2019 2020 2021 

Antal chefer som slutat 8 9 5 
Genomsnittligt antal chefer 49 51 53 
Personalomsättning  chefer % 16,3% 17,6% 9,4% 

 

  Urval: Tillsvidareanställda chefer 

 

Under 2021 utannonserades 137 tillsvidaretjänster i Habo kommun. Detta är en ökning med 
20 utannonserade tjänster jämfört med 2020. De förvaltningar som haft flest tjänster ute är 
barn- och utbildningsförvaltningen, 51 och socialförvaltningen, också 51. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningen ökade antalet utannonserade tjänster med 2 och inom 
socialförvaltningen ökade antalet utannonserade tjänster med 12 jämfört med 2020. Av 
tjänsterna inom barn- och utbildningsförvaltningen var 14 lärartjänster inom grundskolan, 16 

18



 

PERSONALBOKSLUT 2021  
 

 

15 

förskollärartjänster och 11 lärare inriktning fritidshemmet. 2 specialpedagogtjänster och 2 
speciallärartjänster annonserades ut under året. Vi ser ett fortsatt behov av att rekrytera lärare 
och ibland kan det vara svårt att hitta rätt. Upplevelsen är dock att det kan vara något svårare 
att rekrytera till lärartjänster med inriktning fritidshem. Efterfrågan på förskollärare förändras 
mycket under året. Vissa perioder, när barn lämnar, går verksamheten och efterfrågan ner 
litegrann medan det under andra perioder på året är hög efterfrågan och många tjänster ligger 
ute. Barn- och utbildningsförvaltningen har också anställt två rektorer inom förskola och en 
biträdande rektor under året.  
 
Socialförvaltningen, som hade ett större behov av att anställa än föregående år, har framförallt 
annonserat efter undersköterskor. Antalet utlysta underskötersketjänster ökade från 16 2020 
till 25 2021. Däremot annonserade man under 2021 enbart efter 4 personliga assistenter 
jämfört med 10 2020. Socialförvaltningen har också annonserat efter 4 socialsekreterare, 2 
familjebehandlare och 1 biståndshandläggare, tre av tjänsterna är utökningar. Även en 
enhetschefstjänst och en tjänst som IT-samordnare har varit utannonserade.  
 
En enhet som i förhållande till sin storlek haft många tjänster ute är IT-enheten som 
annonserat 4 tjänster. Det har bland annat varit nätverkstekniker och helpdeskpersonal.  
 
Andra kompetenser som upplevs svårrekryterade är kockar och miljö- och 
livsmedelsingenjörer. 
 
Arbetsgivarattraktivitet  
HR-enheten har det kommunövergripande ansvaret för fokusområdet Attraktiv arbetsgivare. 
Därtill arbetar varje förvaltning med fokusområdet utifrån sina behov och förutsättningar. En 
av målsättningarna under 2021 var att komma igång med ledarprogrammet. Fem grupper med 
åtta chefer i varje grupp träffades totalt vid 6 tillfällen per grupp. Varje chef fick börja med att 
göra sin personprofil utifrån DISC-teorin. Utifrån det har sedan olika teman som exempelvis 
självledarskap, situationsanpassat ledarskap, hantering av misskötsamhet samt olika övningar 
kopplade till utmaningar i ledarskapet genomförts. De första träffarna genomfördes digitalt, 
men under hösten kunde grupperna äntligen träffas på plats. Nätverksträffarna har utvärderats 
och fått bra respons från deltagarna. 
 
Chefsnätverken kommer att fortsätta under 2022 och i dagsläget finns en övergripande 
planering för olika teman för träffarna. Det första tillfället kommer handla om ”det svåra 
samtalet”.  
 
Utöver ledarprogrammet har HR-enheten jobbat vidare på introduktionen av nya chefer 
Det fanns även en ambition att under 2021 förtäta samarbetet ytterligare med 
kommunikationsenheten och utveckla kommunikationen kring oss som arbetsgivare, både 
externt och internt. På grund av pandemin och en svårt ansträngd kommunikationsenhet har 
detta arbete fått skjutas på.  
 

Introduktion av nya medarbetare 
När en ny medarbetare börjar arbeta i Habo kommun är det viktigt att hen får en bra 
introduktion för att kunna komma igång med sitt arbete på bästa sätt. Den primära 
introduktionen ges på respektive arbetsplats och närmaste chef ansvarar för att varje ny 
medarbetare får lära sig arbetet.  
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Kommunen har också en central introduktion för nyanställda. Den förläggs till en halvdag där 
halva tiden är avsatt till genomgång av brandsäkerhet hos räddningstjänsten och halva tiden är 
förlagd till kommunhuset där representanter från våra olika stödfunktioner informerar om 
sådant som är kopplat till anställningen i Habo kommun och som är viktigt att känna till om 
arbetsgivaren. Normalt sett brukar tre träffar för nyanställda anordnas på våren och tre på 
hösten. Under 2021 fick introduktionen ställas om till digitala träffar, förutom två stycken 
som hölls på hösten när smittspridningen var lägre under en period. Det fungerade bra att 
förmedla informationen digitalt men nackdelen är att man tappar lite av interaktionen mellan 
personen som informerar och deltagarna. Det finns också medarbetare som har begränsad 
tillgång till dator och möjlighet att kunna sitta ostört, för dessa krävs lite mer planering och 
förberedelse i verksamheten för att få till introduktionen när den ligger digitalt.  
 

Introduktion av nya chefer 
Nya chefer får en fördjupad introduktion av HR-enheten. Ett pass läggs till att lära känna 
personalsystemet och ett pass handlar om introduktion i personalrelaterade frågor i stort. Där 
hanteras bland annat riktlinjer och policys för kommunen som arbetsgivare, arbetsmiljö, 
rekrytering och lönehantering. Under hösten genomfördes ett sådant introduktionstillfälle för 
nya chefer.  
 

Kompetensutveckling 
En viktig del i kompetensförsörjningen är att arbeta med att utveckla befintliga medarbetare. 
Kompetensutveckling syftar till att öka förmågan hos den enskilde, gruppen eller enheten för 
att nå verksamhetens mål. 
 
Värdegrund och medarbetaransvar 
Vi som arbetar inom Habo kommun har ett gemensamt ansvar för att vår arbetsplats ska vara 
trivsam och för att vi ska utföra de uppgifter som vi är anställda för att göra på bästa sätt. 
Varje medarbetare har en viktig del i hur väl det fungerar på arbetsplatsen och hos var och en 
vilar ett stort ansvar att förvalta det man kan kalla medarbetarskap. I Habo kommun har vi 
antagit en gemensam värdegrund som befäster det som vi vill ska fungera som vägvisare och 
riktmärke när vi arbetar tillsammans. Värdegrunden vilar på tre begrepp; Engagemang, Närhet 
och Ansvar och kan förkortas E.N.A.  
 
Alla tillsvidareanställda medarbetare ska vid det årliga medarbetarsamtalet underteckna en 
medarbetaröverenskommelse ”Mitt medarbetarskap” som befäster värdegrunden och de 
förväntningar som kommunen har på medarbetaren. För chefer finns ett motsvarande 
dokument ”Mitt chefskontrakt” som innehåller Habo kommuns förväntningar på chefen det 
kommande året.  
 
Kompetens och omställningsavtal, KOM-KR 
1 maj 2020 trädde det nya avtalet KOM-KR i kraft. Avtalet innehåller två delar: Aktiva 
omställningsinsatser och Förebyggande insatser och är till för att främja karriärväxling och 
kompetensutveckling i välfärdssektorn genom förebyggande omställningsinsatser. Det nya 
avtalet ersätter de två tidigare avtalen KOM-KL som reglerade omställningsinsatser och TLO-
KL som reglerade de förebyggande insatserna.  
 
I slutet av 2021 sade de fackliga parterna upp avtalet och förhandlingar inleddes. Som 
arbetsgivare befann vi oss i ovisshet om vad som skulle hända men strax innan jul kom de 
centrala parterna till en ny överenskommelse och det befintliga avtalet prolongerades till 
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2022-09-30. Från och med 2022-10-01 gäller ett nytt avtal. En viktig del i det nya avtalet 
innebär att omställningsfonden anpassas så att den kan bli en så kallad registrerad 
omställningsfond och därmed kommer få ta del av bidrag från staten till premien som också 
höjs.  
 
Det nya omställningsavtalet är tänkt att ge förstärkta möjligheter till omställning och 
kompetensutveckling, vilket är bra både arbetsgivare och medarbetare. Möjligheterna att 
arbeta med förebyggande insatser i syfte att undvika framtida arbetsbrist stärks ytterligare när 
medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Medel för insatser som 
hittills har sökts och beviljats är bland annat, kursavgiften för äldreomsorgslyftet, att  utbilda 
och förbereda inför förskolans nya schemahanteringssystem samt skoljuridik för särskola, 
som är en ny verksamhet som Habo startar upp under året.  
 
 

Arbetad tid och frånvaro 
En viktig del i arbetet med arbetsmiljö och verksamhetsplanering är att följa statistiken för 
arbetad tid och frånvaro. Oavsett orsakerna till medarbetarnas sjukfrånvaro är det av största 
vikt att förebygga sjukfrånvaro och rehabilitera medarbetare åter till arbete. Vi behöver 
ständigt utveckla och förbättra arbetet med att minska våra sjuktal. 
 

Intressant är att följa kostnaden för arbetad tid under de senaste åren. Mellan 2019 och 2020 
ökade kostnaden för arbetad tid med drygt 10 000 tkr till 294 317 tkr och mellan 2020 och 
2021 ökade kostnaden för arbetad tid med knappt 3 000 tkr kronor till 297 123 tkr. Den 
arbetade tiden ökade från 1 381 734 timmar 2019 till 1 406 165 timmar 2020 och minskade 
till 1 386 385 timmar 2021. Genomsnittlig arbetad tid per anställd är 1 405 timmar. En 
minskning med 11 timmar sedan 2020. Nyckeltalet räknas ut som totalt arbetad tid/antal 
medarbetare, oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad, och är ett av nyckeltalen som 
används inom Höglandskommunerna. 
 
TABELL 20: ARBETAD TID OCH FRÅNVARO 

   ARBETAD TID FRÅNVAROTID 

2021 TIMMAR KOSTNAD (tkr) TIMMAR KOSTNAD (tkr) 

Totalt 1 386 385 297 123 523 853 60 943 
Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 
TABELL 21: ARBETAD TID OCH FRÅNVARO 

   ARBETAD TID FRÅNVAROTID 

2020 TIMMAR KOSTNAD (tkr) TIMMAR KOSTNAD (tkr) 

Totalt 1 406 165 294 317 524 521 57 220 
Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 
TABELL 22: ARBETAD TID OCH FRÅNVARO 

   ARBETAD TID FRÅNVAROTID 

2019 TIMMAR KOSTNAD (tkr) TIMMAR KOSTNAD (tkr) 

Totalt 1 381 734 284 182 496 991 52 359 
Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 
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Kostnad för frånvaro 
När vi mäter kostnaden för frånvaro tittar vi på semester, ferie/uppehåll, sjukdom, 
föräldraledighet, vård av sjukt barn samt övrig frånvaro. I den övriga frånvaron är bland annat 
tjänstledighet inkluderat. Mellan 2019 och 2021 har det varit ökade kostnader för frånvaron. 
Den största ökningen har skett mellan 2019 och 2020 och motsvarar  4 861 tkr.  
 
TABELL 23: FRÅNVAROORSAKER OCH KOSTNAD, ALLA FÖRVALTNINGAR, TKR 

  2019 2020 2021 

Semester 34 287 34 330 35 874 
Ferie/uppehåll 11 034 11 714 14 466 
Sjukdom 5 581 9 452 8 919 
Föräldraledighet 497 306 348 
Vård av sjukt barn 0 7 9 
Övrigt 958 1 411 1 328 
Totalt 52 359 57 220 60 943 

 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade  

 

Övertid och mertid 
Övertid och mertid ökade från 12 519 timmar till 13 952 timmar mellan åren 2020 och 2021. 
Mycket av ökningen kan förklaras av Covid-19 och den brist på personal som pandemin 
periodvis fört med sig. 
 

Övertiden ökade med 449 timmar och mertiden ökade med 984 timmar, sammanlagt en 
ökning med 1 433 timmar. Samtliga förvaltningar, förutom socialförvaltningen, har ökat sin 
sammanlagda mertid under året. I december 2020 fanns smitta både i ordinärt boende och i 
särskilt boende, vilket innebar ett mycket högt uttag av övertid och mertid i december. Pga. 
denna extraordinära händelse sjunker den totala över- och mertiden inom socialförvaltningen 
under 2021. 
 
I barn- och utbildningsförvaltningen ingår Poolen BUN där medarbetarna har en 
sysselsättningsgrad på 75 %. Finns ett behov i verksamheten har poolanställda i första hand 
möjlighet att arbeta mer istället för att verksamheten tar in timvikarier. Med anledning av 
Covid-19 har medarbetarna arbetar mer för att täcka frånvaron i verksamheten vilket relaterat 
till att mertiden ökat i barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

TABELL 24: ÖVERTID OCH MERTID 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningen 3 269 4 126 5 021 
Fritid- och kulturförvaltningen 579 230 476 
Kommunledningsförvaltningen 199 120 201 
Miljöförvaltningen 91 17 43 
Räddningstjänsten 8 0 0 
Socialförvaltningen 6 988 6 147 6 061 
Tekniska förvaltningen 3 101 1 880 2 152 
Totalt 14 235 12 519 13 952 

 

  Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 
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Andel frånvaro som täcks av timvikarier 
Ett personalnyckeltal som följs inom kommunen är andel frånvaro som täcks av timvikarier. I 
kommunens arbete med heltid som norm är ett mål att öka andelen heltidsanställda. På så sätt 
kan ordinarie personal täcka mer av frånvaron och andelen frånvaro som täcks av timanställda 
minska vilket innebär ökad kontinuitet i verksamheten. Den förvaltning som arbetar mest med 
heltid som norm är socialförvaltningen och en följd av det arbetet är att andelen frånvaro som 
täcks av timvikarier minskat med 10 procentenheter sedan 2020. 
 
Inom kommunen om helhet har 22 procent av frånvaron täckts av timvikarier. Det är en 
minskning med två procentenheter jämfört med 2020.  
 
TABELL 25: ANDEL FRÅNVARO SOM TÄCKS AV TIMVIKARIER 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningen 11,5% 8,8% 10,1% 
Fritid- och kulturförvaltningen 14,1% 10,1% 4,6% 
Kommunledningsförvaltningen 7,1% 5,6% 3,4% 
Miljöförvaltningen 0,0% 0,0% 0,0% 
Räddningstjänsten 36,1% 30,0% 62,0% 
Socialförvaltningen 54,2% 54,3% 44,3% 
Tekniska förvaltningen 9,8% 13,8% 14,4% 

 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 

Den totala sjukfrånvaron 
Den totala sjukfrånvaron för samtliga anställda i Habo kommun 2021 har ökat med 0,2 
procentenheter till 8,3 %. En förklaring till ökningen är Covid-19 där medarbetare under stor 
del av året stannat hemma vid sjukdom eller symtom. Samtliga förvaltningar, förutom 
kommunledningsförvaltningen och miljöförvaltningen, har ökat sin sjukfrånvaro jämfört med 
2020. En annan förklaring är att den psykiska ohälsan hos kommuninvånarna i Habo har de 
senaste åren visat på en negativ trend. Då den psykiska ohälsan är stor i Habo som kommun 
påver det också Habo kommun som arbetsgivare då många medborgare arbetar i kommunen.  
 
TABELL 26: OBLIGATORISK REDOVISNING AV SJUKFRÅNVARO 

  2019 2020 2021 

Total sjukfrånvarotid 6,2% 8,1% 8,3% 
Långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 44,0% 34,3% 38,8% 
Sjukfrånvaro, kvinnor  6,9% 8,8% 9,0% 
Sjukfrånvaro, män 3,4% 5,5% 5,6% 
Sjukfrånvaro, – 29 år 4,1% 6,1% 6,4% 
Sjukfrånvaro, 30-49 år 6,2% 7,5% 8,0% 
Sjukfrånvaro, 50 - 7,1% 9,9% 9,6% 

 

 Urvalet är gjort på SKRs rekommendationer, tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade. 
 
TABELL 27: SJUKFRÅNVARO I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,1% 6,6% 6,8% 
Fritid- och kulturförvaltningen 2,7% 6,4% 8,1% 
Kommunledningsförvaltningen 1,5% 4,2% 3,0% 
Miljöförvaltningen 11,3% 11,1% 9,4% 
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Räddningstjänsten 0,0% 0,0% 0,3% 
Socialförvaltningen 8,3% 10,1% 10,2% 
Tekniska förvaltningen 7,3% 10,5% 10,9% 
Totalt 6,2% 8,1% 8,3% 

 

Urvalet är gjort på SKRs rekommendationer, tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade. 
 
Sedan några år tillbaka följer vi sjukfrånvaron uppdelat på kort tid och på lång tid. Kort tid är 
dag 1-14 och lång tid är från dag 15. Speciellt korttidsfrånvaron har ökat under 2020 och 2021 
jämfört 2019. En förklaring till ökningen är Covid-19 där medarbetare under stor del av året 
stannat hemma vid sjukdom eller symtom. 
 

TABELL 28: SJUKFRÅNVARO KORT OCH LÅNG I PROCENT AV ORDINARIE ARBETSTID 
 FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

  KORT- LÅNG- KORT- LÅNG- KORT- LÅNG- 

  TID % TID % TID % TID % TID % TID % 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2,6% 2,4% 4,0% 2,7% 3,9% 2,9% 
Fritid- och kulturförvaltningen 1,4% 1,2% 3,5% 2,9% 3,6% 4,5% 
Kommunledningsförvaltningen 1,1% 0,4% 1,3% 2,9% 1,8% 1,2% 
Miljöförvaltningen 1,6% 9,7% 0,6% 10,5% 1,0% 8,5% 
Räddningstjänsten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 
Socialförvaltningen 3,3% 5,1% 5,1% 5,0% 4,5% 5,7% 
Tekniska förvaltningen 3,2% 4,1% 5,0% 5,5% 4,4% 6,4% 
Totalt 2,8% 3,4% 4,3% 3,8% 4,0% 4,3% 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 

Långtidsfriska 
De medarbetare som har 0-1 sjukfrånvarotillfälle samt högst 5 dagar definieras som 
långtidsfriska. Sedan 2019 har andelen långtidsfriska sjunkit med 14 procentenheter. Även 
här är förklaringen Covid-19 där medarbetare under stor del av året stannat hemma vid 
sjukdom eller symtom. Sedan 2019 är barn- och utbildningsförvaltningen den förvaltning där 
andelen långtidsfriska minskat mest, 24 procentenheter, följt av fritid- och kulturförvaltningen 
och kommunledningsförvaltningen som båda minskat med 15 procentenheter. Båda dessa 
förvaltningar brukar ha en hög andel långtidsfriska.   
 

TABELL 29: LÅNGTIDSFRISKA (%) 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningen 54% 34% 30% 
Fritid- och kulturförvaltningen 67% 27% 52% 
Kommunledningsförvaltningen 65% 63% 70% 
Miljöförvaltningen 54% 73% 67% 
Räddningstjänsten 100% 100% 100% 
Socialförvaltningen 44% 31% 37% 
Tekniska förvaltningen 47% 39% 41% 
Totalt 51% 36% 37% 

 

   Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 
 
 

24



 

PERSONALBOKSLUT 2021  
 

 

21 

Långtidssjukskrivna 
De långa sjukskrivningarna, i % av totala sjukskrivningar, har minskat med 4,5 
procentenheter jämfört med 2020. Socialförvaltningen har ökat andelen långtidssjuka medan 
kommunledningsförvaltningen och miljöförvaltningen gjort en stor minskning. En vanligt 
förekommande orsak till långa sjukskrivningar bland medarbetarna är psykisk ohälsa. Det tar 
lång tid att komma tillbaka i arbete och det finns en risk för återinsjuknande. Vi har även 
konstaterat att det finns medarbetare som är långtidssjukskrivna pga. pandemin, s.k. 
långtidscovid. 
 
TABELL 30: SJUKSKRIVNA FRÅN DAG 60, I % AV TOTALA SJUKFRÅNVARON 

FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

Barn- och utbildningsförvaltningen 38,2% 29,2% 32,1% 
Fritid- och kulturförvaltningen 17,8% 34,5% 37,4% 
Kommunledningsförvaltningen 20,4% 57,1% 29,9% 
Miljöförvaltningen 81,3% 94,6% 76,7% 
Räddningstjänsten 0,0% 0,0% 0,0% 
Socialförvaltningen 47,0% 33,4% 42,1% 
Tekniska förvaltningen 48,4% 40,5% 44,8% 
Totalt 44,0% 34,3% 38,8% 

 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 

Sjukfrånvaro i % fördelat på kön 
För att studera sjukfrånvaron i Habo kommun närmare har vi delat upp statistiken utifrån 
olika variabler såsom kön och ålder.  
 
Sjukfrånvaron uppdelat på kön visar en skillnad i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män, 
motsvarande 3,4 procentenheter, där kvinnorna har en högre sjukfrånvaro. Om vi jämför med 
2020 har skillnaden mellan kvinnor och män ökat något, motsvarande 0,1 procentenheter.  
 
TABELL 31: SJUKFRÅNVARO I PROCENT FÖRDELAT PÅ KVINNOR OCH MÄN 

   2019   2020   2021  

FÖRVALTNING K M TOTALT K M TOTALT K M TOTALT 

Barn- och utbildningsförvaltningen 5,5% 2,8% 5,1% 7,2% 3,9% 6,6% 7,5% 4,1% 6,8% 
Fritid- och kulturförvaltningen 2,2% 3,2% 2,7% 7,2% 5,7% 6,4% 5,3% 10,0% 8,1% 
Kommunledningsförvaltningen 2,1% 0,5% 1,5% 4,7% 3,1% 4,2% 4,1% 1,0% 3,0% 
Miljöförvaltningen 13,5% 0,7% 11,3% 12,9% 0,0% 11,1% 11,3% 0,7% 9,4% 
Räddningstjänsten 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,3% 
Socialförvaltningen 9,0% 4,0% 8,3% 10,8% 6,4% 10,1% 10,6% 7,7% 10,2% 
Tekniska förvaltningen 8,3% 5,4% 7,3% 11,5% 8,6% 10,5% 12,7% 7,6% 10,9% 
Totalt 6,9% 3,4% 6,2% 8,8% 5,5% 8,1% 9,0% 5,6% 8,3% 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade. K=kvinnor och M=män. 

 
Sjukfrånvaron i Sverige varierar kraftigt över tid och kvinnors sjukfrånvaro är nära dubbelt så 
hög som mäns på arbetsmarknaden i stort. Kvinnor upplever också både sin hälsa och sin 
arbetsmiljö som sämre än vad män gör – men kvinnor har samtidigt bättre levnadsvanor och 
lever längre, vilket är en paradox. De påtagliga skillnaderna i sjukfrånvaro mellan könen går 
inte att förklara med olikheter i hälsa utan snarare sannolikt av en blandning av faktorer som 
skillnader vad beträffar konsumtion av vård, attityder till sjukskrivning, bemötande i 
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sjukskrivningsprocessen, ansvar för hem och barn samt en mycket könssegregerad 
arbetsmarknad. Sammantaget går alltså de flesta orsaker till kvinnors relativt sett högre 
sjukfrånvaro att härleda till olika former av ojämställdhet. Sjukfrånvaron är särskilt hög inom 
kommuner och regioner, och då främst bland kvinnor inom så kallade kontaktyrken, bland 
annat inom vård, skola och omsorg. (utdrag ur SKR:s rapport En jämställd arbetsgivarpolitik ett 

program i nio punkter). 
 

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp 
När det gäller sjukfrånvaro för de olika åldersgrupperna, -29 år, 30-49 år samt 50- år, har 
sjukfrånvaron ökat i de yngre åldersgrupperna jämfört med 2020 medan gruppen 50- år har 
minskat något. Även här har Covid-19 påverkat resultatet. I åldersgruppen – 29 år har sjuk-
frånvaron för kvinnor minskat med 0,7 procentenheter till 6,3 % och för män har sjukfrån-
varon ökat med 2 procentenheter till 6,6 %. I åldersgruppen 30-49 år har sjukfrånvaron för 
kvinnor ökat med 0,7 procentenheter till 8,7% och för män har sjukfrånvaron minskat med 0,2 
procentenheter till 5,0 %. I åldersgruppen 50- år har sjukfrånvaron för kvinnor minskat med 
0,3 procentenheter till 10,5 % och för män med 0,4 procentenheter till 6,1 %. 
 
 

Arbetsmiljö 
Habo kommuns arbetsmiljöarbete ska bidra till ett hälsosamt och hållbart arbetsliv. 
Medarbetare och chefer skapar tillsammans en god arbetsmiljö där vare sig våld, hot eller 
kränkande särbehandling förekommer. Arbetsgivarens ambition är att ständigt förbättra den 
fysiska och sociala arbetsmiljön. Genom ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete skapas bra 
och säkra arbetsmiljöer där ohälsa och olyckor förebyggs. 
 

Så här arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete 
Habo kommuns systematiska arbetsmiljöarbete utgår från SAM-hjulet. Varje område 
innehåller olika aktiviteter som ska genomföras under året såsom skyddsronder, 
medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar (APT). Vi har samlat aktiviteterna i ett 
årshjul. Den årliga SAM-uppföljningen till chefer och skyddsombud är ett sätt att 
upptäcka förbättringsområden inom arbetsmiljöarbetet. Det är också ett sätt för HR-
enheten att få en bild av vilka av våra rutiner som behöver utvecklas och förbättras 
eller var vi behöver sätta in åtgärder. 
 
Arbetsmiljöarbetet under 2021 
Tillbud och arbetsskador 
Rapporteringen av tillbud och arbetsskador är ett underlag för kommunens förebyggande 
arbetsmiljöarbete för att minska ohälsa och olycksfall bland medarbetarna. Det är också en del 
av kommunens arbete med det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett tillbud är en 
händelse som skulle kunna leda till en arbetsskada eller ohälsa (oj) och arbetsskada är en 
skada som uppstår i arbetet eller på väg till eller från arbetet (aj).  
 
När ett tillbud eller en arbetsskada inträffar ska en anmälan göras i vårt systemstöd Stella. 
 
Under 2021 rapporterades 222 tillbud in. Det är en ökning från 158 stycken som 
rapporterades 2020. Merparten av tillbuden (141 stycken) rapporterades från 
Socialförvaltningen. Den vanligaste typen av händelse som Socialförvaltningen rapporterat är 
”Annat tillbud” (52 stycken). Detta är ett mönster som går igen från föregående år. Även 
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under 2021 är schemaläggning en vanlig orsak till att ett tillbud rapporteras. Cirka 35-37 
tillbudsrapporteringar härrör till schemaförändringar som är gjorda, och man hänvisar 
framförallt till minskad återhämtning mellan arbetspassen som orsak. Förvaltningen har 
vidtagit flera åtgärder för att hantera denna fråga.  
 
Även Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig ökning från 41 stycken till 76. Inom 
Barn- och utbildningsförvaltningen är en ungefär en tredjedel av tillbuden kopplade till en 
enskild skola och några enskilda elever där det finns en grundproblematik och som man 
arbetar kontinuerligt med.  
 
Under året rapporterades 47 arbetsskador som inte medfört frånvaro in. Det är en ökning med 
3 stycken jämfört med året innan. Att man blivit skadad av annan person (även oavsiktligt) är 
den vanligaste orsaken (12 stycken). Den näst vanligaste orsaken var att personen föll eller 
slog emot något (9 stycken).  
 
När det gäller arbetsskador som medfört frånvaro har 14 ärenden rapporterats in under 2021. 
Det är en ökning från enbart 4 stycken föregående år (dock rapporterades 12 skador in 2019). 
6 arbetsskador var fallolyckor och i 4 av fallen var ett fordon inblandat.  
 
TABELL 32: ANMÄLDA TILLBUD OCH ARBETSSKADOR 

    FÖRVALTNING 2019 2020 2021 

  TILLBUD 
ARBETS-
SKADA TILLBUD 

ARBETS-
SKADA TILLBUD 

ARBETS-
SKADA 

Barn- och utbildningsförvaltningen 39 19 41 21 76 23 

Fritid- och kulturförvaltningen 1 0 0 1 0 0 

Kommunledningsförvaltningen 1 2 1 0 0 0 

Miljöförvaltningen 0 3 0 0 0 1 

Räddningstjänsten 0 1 0 0 2 0 

Socialförvaltningen 82 27 107 21 141 32 

Tekniska förvaltningen 3 3 9 5 3 5 

Totalt 126 55 158 48 222 61 

 Källa: Stella, kommunens system för tillbud- och arbetsskadeanmälningar 

 

Medarbetarenkät 2021 
Under året genomfördes medarbetarenkäten. Den förra undersökningen genomfördes 2018, 
och var planerad på nytt 2020 men fick skjutas ett år på grund av pandemin.  
 
En medarbetarenkät är en undersökning som tar reda på hur de anställda mår och vad som 
behöver förändras för att skapa en än mer trivsam arbetsmiljö.  
 
Årets enkät visade på ett genomsnittligt resultat för hela kommunen om 4,2 på en 5-gradig 
skala. Motsvarande siffra var 4,1 vid förra mätningen. Även antalet deltagare var högre i år. 
De frågeområden som fick högst värden var Arbetsgemenskap, Medarbetarskap  och 
Information. Områdena Medarbetarskap och Lön samt Hälsa fick lägst värden och 
handlingsplaner har tagits fram med målsättningen att höja dessa värden till nästa mätning. 
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Grundläggande arbetsmiljöutbildning 
Alla nyanställda chefer och skyddsombud kallas till en obligatorisk grundutbildning i 
arbetsmiljö. 2019 var första året vi genomförde utbildningen i egen regi. HR-enhetens 
medarbetare är föreläsare och ansvarar för utbildningens innehåll. Utbildningen utgår från 
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning, som är specialanpassad för kommun och region. HR-
enheten har anpassat den efter Habo kommuns förutsättningar och behov. Suntarbetsliv drivs 
av de fackliga organisationerna i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Utbildningen genomförs under två halvdagar, en omgång på våren och en omgång på hösten. 
När chef/skyddsombud genomgått båda tillfällena får man ett diplom.   
 
Under 2020 och 2021 har tyvärr pandemin gjort det svårt att genomföra fysiska utbildningar 
enligt plan. Vi har därför varit tvungna att minska antal utbildningstillfällen. 
 
 

Lönepolitiskt program  
62,3 % av kommunens bokförda kostnader 2021 avser personalkostnader (kostnaden för 

arbetskraft/verksamhetens bruttokostnader). Majoriteten av våra personalkostnader är löner. 
Habo kommun följer en strukturerad löneprocess där lönekartläggning är en viktig del.  Det är 
här vi kartlägger vår lönestruktur och ser vilka grupper som kan vara föremål för lönepolitiska 
satsningar.  
 
Lönesättning 
Habo kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning där lönekriterierna är 
engagemang och utvecklingsförmåga, samarbete och service samt ansvar och arbetsresultat. 
Lönekriterierna ska vara väl kända bland medarbetarna och alla medarbetare skall veta vad 
lönesättningen grundar sig på. Detta förutsätter att krav och förväntningar är tydliga och att 
resultaten följs upp. Det sker i dialog mellan chef och medarbetare i ett lönesamtal.  
  
Generellt kan man säga att lönen grundar sig på arbetsvärdering, individuell prestation, 
marknadspåverkan samt kommunens ekonomiska läge. 
 
Varje chef är ansvarig för lönesättning av sin personal. Lönen är i sin tur kopplad till hur var 
och en bidragit till att uppnå målen. Lönen fastställs med hänsyn till medarbetarens 
arbetsinsatser och personliga kompetens samt arbetets svårighetsgrad och de krav som arbetet 
ställer på medarbetaren.  
 

Lönekartläggning 
Varje år gör Habo kommun en lönekartläggning. Lönekartläggningens syfte är att kartlägga 
och analysera om de löneskillnader som finns mellan kvinnor och män har sin förklaring i 
medarbetarnas könstillhörighet eller om det finns andra sakliga förklaringar till varför det 
skiljer i lön.   
 
Lönekartläggningen 2021 visar inte på några osakliga skillnader i lön mellan män och kvinnor 
på en strukturell nivå. Alla skillnader som upptäcks har sakliga grunder.  
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Uppföljning medianlöner i %, vissa befattningar 
I Habo kommun följs månatligen medianlönen i % på vissa befattningar. Att det är större 
skillnader inom vissa grupper kan bero på att någon medarbetare med högre lön slutat sin 
anställning eller att någon medarbetare med högre lön börjat en anställning. 
 
TABELL 33: UPPFÖLJNING MEDIANLÖNER I %, VISSA BEFATTNINGAR  

  BEFATTNINGAR 2019 2020 2021 

  MEDIANLÖN %-ÖKNING MEDIANLÖN %-ÖKNING MEDIANLÖN %-ÖKNING 

Fritidspedagog 31 536 1,7% 33 393 5,9% 34 127 2,2% 
Förskollärare 31 303 3,0% 32 093 2,5% 32 831 2,3% 
Lärare år F-3 33 770   35 295 4,5% 35 914 1,8% 
Lärare år 4-6/ årskurs 1-7 34 779 3,1% 35 165 1,1% 35 965 2,3% 
Lärare år 7-9/årskurs 4-9 38 000 5,1% 38 896 2,4% 39 669 2,0% 
Sjuksköterskor 34 017 2,7% 33 800 -0,6% 36 050 6,7% 
Socialsekreterare 34 021 1,7% 33 889 -0,4% 33 525 -1,1% 
Undersköterskor 26 471 3,8% 27 000 2,0% 27 500 1,9% 

Urval: Tillsvidareanställd 

 

 

Pension 
Kommunen hade 2021-12-31 65 medarbetare som var 61 år och äldre. Det innebär att drygt 7 
% av kommunens totala andel medarbetare som är tillsvidareanställd kommer att gå i pension 
under de kommande åren.  
 
TABELL 34: PENSIONSPROGNOS 2021 

       
FÖRVALTNING 

61 
ÅR 

62 
ÅR 

63 
ÅR 

64 
ÅR 

65 
ÅR 

66 
ÅR 

67- 
ÅR 

TOTALT 

Barn- och utbildningsförvaltningen 2 7 3 6 0 1 1 20 

Fritid- och kulturförvaltningen 1 1 0 1 1 1 0 5 

Kommunledningsförvaltningen 0 1 1 0 0 1 0 3 

Miljöförvaltningen 0 1 0 0 0 0 0 1 

Räddningstjänsten 0 0 0 0 0 0 0 0 

Socialförvaltningen 8 4 7 3 2 0 0 24 

Tekniska förvaltningen 4 2 3 0 2 1 0 12 

Totalt 15 16 14 10 5 4 1 65 

Urval: Tillsvidareanställd 

 
Den första januari 2020 höjdes åldersgränsen för rätten att kvarstå i anställning från 67 år till 
68 år. 2023 höjs åldersgränsen till 69 år. Bestämmelsen är tvingande till arbetstagarens 
förmån och är inte möjlig att avtala bort. 
 

 

Personalvårdsförmåner  
Personalvårdsförmåner är förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. 
Det kan vara friskvårdsbidrag, motionsaktiviteter och enklare förfriskningar som kaffe eller 
frukt på arbetsplatsen. Personalvårdsförmåner är skattefria (Skatteverkets hemsida). 
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Habo kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som månar om sina medarbetare 
och verkar för en god arbetsmiljö. Vi erbjuder medarbetaren flera olika förmåner för att skapa 
trivsel, såsom friskvård, biobiljetter och möjlighet till semesterdagsväxling. 
 
TABELL 35: PERSONALVÅRDSFÖRMÅNER 

  2019 2020 2021 

Friskvård 376 321 299 
Biobiljetter 1 493 280 394 
Semesterdagsväxling 168 154 114 

 

   Källa: Personec P, kommunens lönesystem 

 
Friskvård 
Medarbetarna har bl.a. möjlighet att få bidrag till friskvårdsaktiviteter. Kommunen 
subventionerar upp till 50 % av friskvården, max 1 200 kronor per kalenderår. 2022 höjs 
friskvårdsbidraget till 2 000 kr. Under 2021 har kommunen betalat ut 295 097 kr i 
friskvårdsbidrag jämfört med 2020 då 313 665 kr betalades ut. 299 medarbetare har utnyttjat 
möjligheten 2021 jämfört med 321 föregående år. Tyvärr är det således färre som utnyttjat 
möjligheten under 2020 och 2021 efter det att uttaget ökat tre år i rad. Detta liksom mycket 
annat är troligtvis en konsekvens av Covid-19. 
 
Biobiljetter 
Som anställd i Habo kommun har man möjlighet att köpa biobiljetter till Filmstadens 
biografer till ett rabatterat pris. Kostnad per biobiljett är 105 kr. Under 2021 har 394 
biobiljetter hämtats ut jämfört med 2020 då 280 biobiljetter hämtades ut. Både 2020 och 2021 
har antalet uthämtade biobiljetter minskat jämfört med 2019 då 1 493 biobiljetter hämtades ut. 
Detta liksom mycket annat är troligtvis en konsekvens av Covid-19.  
 
Semesterdagsväxling 
Anställd i Habo kommun, som förväntas tjäna in full semester under året, har möjlighet att 
byta in semesterdagstillägg mot ledig tid. Till och med det år medarbetaren fyller 39 år får 
hen fem extra lediga dagar och från och med det år medarbetaren fyller 40 år får hen sex extra 
lediga dagar om hen väljer att avstå från semesterdagstillägget. Under 2021 har 114 
medarbetare nyttjat förmånen jämfört med 2020 då 154 nyttjade förmånen. Både 2020 och 
2021 har antalet medarbetare som växlat semesterdagar minskat jämfört med 2019 då 168 
medarbetare växlade semesterdagstillägg mot ledig tid. 
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Begreppsregister 
AB 

Allmänna bestämmelser – en bilaga till kollektivavtalet HÖK och som reglerar 
anställningar och anställningsförmåner inom kommuner. Huvudöverenskommelse 
för kommunanställda. 
 

AVA 

Allmän visstidsanställning. En tidsbegränsad anställning. 
 
Avlöningsform 

Kan vara månads- eller timlön. 
 
BEA 

Kollektivavtal med bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. 
 

Månadsavlönad 

En avlöningsform för personal som anställs för längre period än tre månader 
och/eller på högre sysselsättning än 40 %. 
 
PAN 

Kollektivavtal för anställda som personlig assistent samt för anhörigvårdare. 
 

Timavlönad 

Avlöningsform för medarbetare som arbetar timmar och som inte blir 
månadsavlönade. 
 
TV 

Tillsvidareanställd. Medarbetare som är anställd utan tidsbegränsning. 
 
Vikariat 

En anställningsform där medarbetare anställs för viss tid med syfte att ersätta 
frånvarande medarbetare. 
 

Visstidsanställd 

Person som inte är tillsvidareanställd. Oavsett anställningsform. 
 
Årsarbetare 

Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för 
månadsavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft 
om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade summeras till 
heltidsanställningar, t.ex. en anställd med sysselsättningsgrad 100 % och en anställd 
med sysselsättningsgrad 75 % är 1,75 årsarbetare men två medarbetare. Uträkning av 
årsarbetare görs på samma sätt oavsett årsarbetstidsmått för olika yrkesgrupper. 
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Nyckeltal höglandskommunerna och Habo 
Höglandskommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda tar årligen fram 
gemensamma nyckeltal till personalboksluten. Från 2020 ingår även Habo kommun i 
jämförelsen. I detta kapitel redovisas arbetad tid, sjukfrånvaro, personalomsättning och antal 
anställda. Den kommun som storleksmässigt är mest lik Habo är Sävsjö med 11 701 invånare. 
Övriga kommuners invånarantal är Aneby (6 814), Eksjö (17 848), Habo (12 684), Nässjö 
(31 761), Vetlanda (27 602). Samtliga kommuner har ökat i invånarantal sedan 2020. 
 
Arbetad tid 
Statistiken för arbetad tid avser avtalsområdena AB (huvudavtalet för 
kommunanställda), BEA (kollektivavtal med bestämmelser för anställda i 
arbetsmarknadspolitiska insatser)  och PAN (kollektivavtal för anställda som 
personlig assistent samt för anhörigvårdare). Den genomsnittliga kostnaden per 
arbetad timme varierar mellan kommunerna. Nyckeltalet räknas ut som summa 
arbetad tid totalt belopp (exkl. PO)/ summa arbetad tid totalt timmar. Aneby har den 
lägsta kostnaden medan Sävsjö har den högsta. Föregående år var det Eksjö som 
hade lägst kostnad medan Nässjö hade den högsta. Habo hamnar, liksom föregående 
år, på andra plats. Samtliga kommuner har en låg andel fyllnads- och övertidstimmar 
och Nässjö ligger allra lägst. Habo hamnar någonstans i mitten tillsammans med 
Eksjö och Sävsjö. Vetlanda har, liksom föregående år, lägst andel timlön av arbetad 
tid medan Eksjö har högst andel. Även här hamnar Habo någonstans i mitten. 
 
TABELL 36: ARBETAD TID OCH KOSTNADER 2021 (Exkl. PO) 

                   

Höglandskommunerna och Habo Aneby Eksjö Habo Nässjö Sävsjö Vetlanda 

Timlön av arbetad tid totalt 9,5% 12,4% 8,3% 8,2% 9,9% 5,7% 
Fyllnad och övertid av arbetad tid totalt 1,3% 1,0% 1,0% 0,5% 1,0% 1,3% 
Kostnad i genomsnitt per arbetad timma 200 kr 212 kr 214 kr 213 kr 226 kr 208 kr 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvarostatistiken för total sjukfrånvaro och sjukfrånvaro från dag 60 och 
framåt redovisas enligt de förutsättningar som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) har angivit om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro. Det betyder att 
urvalet är samtliga anställda inom avtalsområdena AB, BEA och PAN. 
 
TABELL 37: SJUKFRÅNVARO i PROCENT 2021 

                   

Höglandskommunerna och Habo Aneby Eksjö Habo Nässjö Sävsjö Vetlanda 

Sjukfrånvaro totalt 6,2% 7,0% 8,3% 7,4% 6,6% 6,9% 
Sjukfrånvaro från dag 60 och framåt 30,9% 37,6% 38,8% 37,8% 56,9% 39,8% 

Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda samt timavlönade 

 

När det gäller sjukfrånvaron i procent av den totala arbetstiden har Aneby lägst 
frånvaro med 6,2 %. Habo har högst sjukfrånvaro med 8,3 %. Samtliga kommuner, 
förutom Habo, har minskad total sjukfrånvaro jämfört med 2020. Vetlanda har 
minskat mest jämfört med 2020, 1,2 procentenheter.  
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När de långa sjukskrivningarna jämförs mellan kommunerna har Aneby, liksom 
föregående år, lägst andel långtidssjuka med 30,9 % och Sävsjö har, liksom 
föregående år, högst med 56,9 %. Habo hamnar i mitten med 38,8 %. För alla 
kommuner har de långa sjukskrivningarna ökat jämfört med 2020. Sävsjö har ökat 
mest jämfört med 2020, 5,5 procentenheter. 
 

Personalomsättning 
Den statistik som redovisas under detta avsnitt har urvalet tillsvidareanställda inom 
avtalsområdena AB, BEA och PAN. När det gäller personalomsättning har 
höglandskommunerna valt att jämföra alla medarbetare, C-chefer samt ett antal 
utvalda yrkesgrupper. Notera även att vissa kommuner saknar en del 
personalgrupper, t.ex. har Aneby liksom Habo inget gymnasium. 
 
TABELL 38: PERSONALOMSÄTTNING I PROCENT 2021 

                  

Höglandskommunerna och Habo Aneby Eksjö Habo Nässjö Sävsjö Vetlanda 

Personalomsättning totalt 12,7% 9,9% 12,4% 9,7% 9,6% 8,9% 
Personalomsättning C-chefer 17,4% 7,0% 9,4% 9,5% 19,2% 8,8% 
206014 - Sjuksköterska handikapp, äldre, geriatrik 30,3% 0,0% 31,4% 14,4% 0,0% 13,8% 
207009 - Undersköterska hemtjänst 16,7% 8,0% 17,7% 7,6% 8,4% 5,3% 
207011 - Undersköterska äldreomsorg 21,1% 8,2% 11,5% 10,4% 7,6% 9,4% 
351008 - Socialsekreterare barn och unga 27,8% 0,0% 57,4% 22,2% 0,0% 7,1% 
351009 - Socialsekreterare ekonomiskt bistånd 46,2% 0,0% 0,0% 4,8% 0,0% 18,3% 
351010 - Socialsekreterare övriga 0,0% 6,7% 15,7% 19,4% 20,4% 31,2% 
351012 - Socialsekreterare biståndsbedömare 57,7% 0,0% 20,0% 9,9% 0,0% 12,7% 
401009 - Lärare tidiga år F-3 10,0% 10,3% 5,9% 17,3% 3,7% 8,1% 
401010 - Lärare tidiga år 4-6 0,0% 15,2% 0,0% 5,2% 2,8% 7,1% 
401011 - Lärare senare år 7-9 9,4% 9,1% 2,8% 12,1% 25,3% 5,1% 
401012 – Lärare gymnasium allmänna ämnen  6,7%  9,8% 21,3% 10,4% 
401013 - Lärare gymnasium yrkesämnen   0,0%   11,8% 0,0% 8,3% 
401014 - Lärare praktiskt estetiska ämnen 0,0% 5,4% 4,5% 9,7% 0,0% 3,4% 
401016 - Speciallärare 0,0% 9,5% 31,0% 13,3% 0,0% 14,7% 
401017 - Specialpedagog 0,0% 20,0% 0,0% 18,5% 15,5% 3,8% 
402010 - Förskollärare 22,5% 7,1% 13,6% 8,2% 3,2% 8,9% 

Urval: Tillsvidareanställda 

 

Nyckeltalet personalomsättning räknas ut som Antal medarbetare som slutat/ 
genomsnittligt antal anställda. Den totala personalomsättningen skiljer sig något 
mellan kommunerna. Aneby har högst personalomsättning med 12,7 %, följt av 
Habo med 12,4 %. Eksjö, Nässjö och Sävsjö ligger ungefär lika. För Aneby, Eksjö, 
Sävsjö och Vetlanda har personalomsättningen minskat jämfört med 2020. Eksjö är 
den kommun där personalomsättningen  minskat mest, 2,8 procentenheter. 
 
När det gäller personalomsättning på C-chefer ligger Sävsjö högst med 19,2 % följt 
av Aneby och Nässjö på 17,4 % respektive 9,5 %. Eksjö har lägst 
personalomsättning bland C-chefer med 7,0 %, viket är en stor minskning jämfört 
med föregående år då chefsomsättningen var 25,6 %. För samtliga kommuner, 
förutom Sävsjö och Vetlanda, har personalomsättningen bland C-chefer minskat 
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jämfört med 2020. Eksjö är den kommun där personalomsättningen bland C-chefer 
minskat mest, 18,6 procentenheter. 
 
När det gäller vissa yrkesgrupper som sjuksköterska, undersköterska hemtjänst, 
socialsekreterare barn och unga, speciallärare har Habo högst personalomsättning 
bland kommunerna. Är det en mindre arbetsgrupp, som t.ex. socialsekreterare barn 
och unga, ger det ett stort genomslag om någon/några medarbetare slutar. 
 
Antal anställda 
Under denna rubrik har höglandskommunerna valt att jämföra andelen tillsvidareanställda, 
vikarier och visstidsanställda i procent. Den statistik som redovisas under detta avsnitt avser 
urvalet månadsanställda inom avtalsområdena AB, BEA och PAN.  
 

TABELL 39: ANTAL ANSTÄLLDA 2021 
                    

Höglandskommunerna och Habo Aneby Eksjö Habo Nässjö Sävsjö Vetlanda 

Totalt antal anställda (ej timanställd) 648 1 875 987 3 161 1 226 2 787 

Andel tillsvidare 84,1% 88,4% 89,4% 87,6% 85,7% 81,2% 

Andel vikariat 3,7% 2,6% 3,3% 1,7% 2,9% 8,1% 

Andel allmän visstidsanställning 6,8% 5,0% 2,6% 1,9% 3,3% 3,0% 

Andel obehöriga enligt skollagen 5,4% 3,9% 2,7% 8,3% 7,7% 7,7% 

Andel övriga 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,4% 0,0% 

              

Medelsysselsättningsgrad 93,0% 92,1% 95,2% 94,3% 91,4% 83,6% 
Urval: Tillsvidareanställda, visstidsanställda  

 

Habo kommun har högst andel tillsvidareanställda med 89,4 %, vilket är en ökning med 0,3 
procentenheter sedan föregående år. Näst högst andel har Eksjö följt av Nässjö, Sävsjö och 
Aneby. Lägst andel tillsvidareanställda har Vetlanda kommun med 81,2 %. Nässjö och 
Vetlanda är de kommuner som minskat andelen tillsvidareanställda jämfört med 2020 1,7, 
respektive 0,8 procentenheter. 
 
Nässjö är den kommun som har lägst andel vikariat, 1,7 %, jämfört med övriga kommuner. 
Vetlanda har högst andel vikariat, 8,1 %. När det gäller allmän visstidsanställning (AVA) 
ligger Nässjö och Habo en bit under övriga kommuner. Högst andel har Aneby med 6,8 % 
följt av Eksjö med 5,0 %. 
 
Nässjö är den kommun som har högst andel obehöriga enligt skollagen med 8,3 % följt av 
Sävsjö och Vetlanda med 7,7 % vardera. Habo kommun har glädjande nog lägst andel 
obehöriga enligt skollagen med 2,7 %, en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med 
2020. 
 
Arbetet med heltid som norm tillsammans med Kommunal fortsätter och i statistiken ser vi att 
Habo kommun är den kommun som har högst medelsysselsättningsgrad, 95,2 %, en ökning 
med 1,2 procentenheter jämfört med 2020. Vetlanda har den lägsta medelsysselsättnings-
graden med 83,6 %, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med 2020. Samtliga 
kommuner, förutom Vetlanda, har ökat sin medelsysselsättningsgrad jämfört med 2020. Den 
kommun som ökat mest är Sävsjö med 1,4 procentenheter. 
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§ 32 Hållbarhetsbokslut 2021 
Diarienummer KS22/93 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna hållbarhetsbokslut 
2021. Kommunstyrelsen ska informeras om hållbarhetsbokslutet. 

Beskrivning av ärendet 
Som komplement till årsredovisningen har kommunen tagit fram ett 
hållbarhetsbokslut för 2021. 
Hållbarhetsbokslutet omfattar kommunens förvaltningar och de 
kommunala bolagen och visar de resultat som uppnåtts under 2021 med 
koppling till miljö/ekologisk hållbar utveckling. I varje kapitel redovisas 
vilka globala hållbarhetsmål och nationella/regionala miljömål som 
kommunen arbetar med inom respektive område. 

Vid en generell bedömning av resultaten kan följande utveckling ses för 
respektive område: 

• utbildning, kommunikation och engagemang: status grön, dvs 
positiv utveckling, 

• en klimatsmart kommun: status gul,dvs. neutral, 
• hållbar konsumtion och produktion: status grön dvs. positiv 

utveckling, 
• hållbart nyttjande av natur, vatten och mark: status gul, dvs. neutral, 
• klimatanpassning: status grön, dvs positiv utveckling 
• strategisk kemikaliehantering – status grön, dvs positiv utveckling 
• lokala åtgärder i regionala program: status gul, dvs. neutral. 

_____  
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Sammanfattning 
 
Habo kommuns1 strategiska hållbarhetsarbete omfattar alla dimensioner av hållbar 
utveckling och bygger på Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de 
nationella/regionala miljömålen och lokala mål samt den nationella 
klimatanpassningsstrategin. Det strategiska hållbarhetsarbetet utgår från kommunens 
övergripande vision “Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”. 
 
Utbildning, kommunikation och engagemang 
Kommunen arbetar kontinuerligt för att skapa engagemang och ett aktivt miljö- och 
hållbarhetsarbete med fokus på förbättringsarbete och miljömedveten livsstil. Viktiga 
målgrupper är alla medarbetare, chefer och förtroendevalda, liksom kommuninvånare, 
det lokala näringslivet, föreningar och civilsamhället. 
 
En klimatsmart kommun 

 För att se trender och följa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser mäter 

kommunen årligen utsläpp från transporter/resor, energi som krävs för lokaler 

och produktion samt köldmedieläckage. Under 2021 hade kommunen ett totalt 

utsläpp av växthusgaser med ca 148 ton CO2-ekvivalenter. Den största 

utsläppsposten är köldmedieläckage, följt av egenägda fordon. Utsläppen av 

CO2-ekvivalenter föll rejält under 2020 och 2021, pga. pandemin/Corona. 

Under dessa år skedde i stort sett inga flygresor. Resultaten visar dock att 

utsläppen jämfört med basår 2018 har minskat, även om vi exkluderar flygresor.  

 Den totala kommunala förnybara energiproduktionen under 2021 var ca 29 900 

MWh, vilket är en ökning jämfört med 2020. Kommunen producerade 402 

MWh genom solceller på kommunala byggnader, vilket är 2,5 gånger större 

produktion än för tre år sedan. Utöver den el som producerats från solcellerna 

så är resten av elen som köps in förnybar.  

 En sammanställning över total energianvändning visar att det gick åt ca 19 900 

MWh för kommunen under 2021. Merparten går till egenägda fastigheter. Andra 

områden som kräver energi är ordinarie vatten- och avloppsverksamhet. 

Trenden sedan 2018 är ökande energianvändning. 

 Kommunen har inte färdigställt några om- eller nybyggnationer av fastigheter 

under 2021. 

 Drygt hälften av kommunens fordonsflotta är fossibränslefri i dagsläget. Av 

kommunens personbilar var 65 % miljöbilar, målet är att det ska vara 100 % 

2025. Under 2021 kördes ca 80 700 mil med kommunens fordonsflotta 

(personbilar och lätta lastbilar),  ca 11 600 mil tjänsteresor med hyrbil och ca 

6 000 mil tjänsteresor med privatbil. Dessa transporter/resandet har genererat ca 

65 ton CO2-ekvivalenter.  

 Tack vare digitala möten minskade kommunen kostnaderna för resor, hotell och 

konferenser med ca 200 000 kr. 

Hållbar konsumtion och produktion 

 Kommunen har ett kontinuerligt arbete för att utveckla miljöanpassad 
upphandling. Under 2021 ställdes miljökrav i alla de 12 upphandlingarna, som 

                                              
1 Med kommunen avses kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen, om inget annat anges. 
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bedömdes kunna ha betydande miljöpåverkan (huvudsaklig). Många initiativ 
pågår, bl.a. har kommunen tagit fram en vägledning för cirkulära inköp.  

 Inom kostverksamheten var andelen närproducerade livsmedel 12 % och andelen 

ekologiska inköp landade på 29 %. Målet är att ekologiska livsmedel ska vara minst 30 % 

samtidigt som andelen närproducerat ska öka.  

 Drygt 95 % av allt hushållsavfall källsorteras. Allt avfall från verksamheterna sorteras, 

utom på idrottsplatsen Slätten där möjligheten saknas. Källsortering är införd vid Furusjö 

badplats, vid övriga kommunala stränder sorteras endast restavfall. 

Hållbart nyttjande av natur, vatten och mark 

 Kommunen arbetar för att främja ekosystemtjänster vid planering och drift och 
bedriver flera projekt med många olika insatser för att gynna pollinatörer, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Kommunen arrangerade tävlingen 
"bästa trädgård för vilda pollinatörer i Habo" för att lyfta, synliggöra och 
engagera kommuninvånare. 
 

Klimatanpassning 
 Kommunen arbetar systematiskt och långsiktigt med klimatanpassning och har 

tagit fram klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), risk- och sårbarhetsanalyser 
(RSA) och arbetar med att klimatanpassa VA-planer. Fler exempel på 
genomförda åtgärder är kartering av skyfall, kartering av ras/skred, 
informationssatsning genom broschyr om ras och skred samt 
informationssatsning om invasiva främmande arter. 

 
Strategisk kemikaliehantering 

 Kommunen har under många år bedrivit ett aktivt kemikaliearbete.  

 Under året avslutades arbetet enligt kemikalieplanen 2017-2021. Resultaten visar 
att kommunen varit framgångsrik med bl.a. det strategiska kemikaliearbetet, att 
regelbundet inventera och riskbedöma kemikalier och med insatser kopplat till 
förskola och grundskola.  

 Kommunen tog fram och antog ett nytt kemikalieprogram för 2022-2026.  
 
Lokala åtgärder i regionala program 

 Kommunen har åtagit sig åtgärder i flera regionala åtgärdsprogram. Under 2021 
har vi arbetat enligt fem stycken sådana program.  

 I dessa program har kommunen åtagit sig totalt 61 åtgärder. Av dessa är 20 
åtgärder helt genomförda. Exempel på genomförda insatser är 
kemikaliehantering, ökad återvinning av avfall, insatser för grönstrukturen, 
friluftslivsfrågor, tillsynsinsatser på miljöfarliga verksamheter och aktuella 
vattenskyddsområden. Nio åtgärder är inte påbörjade än.  
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1. Inledning – strategiskt hållbarhetsarbete 
 
Habo kommuns2 strategiska hållbarhetsarbete omfattar alla dimensioner av hållbar 
utveckling och bygger på Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, de 
nationella/regionala miljömålen och lokala mål samt den nationella 
klimatanpassningsstrategin. Det strategiska hållbarhetsarbetet utgår från kommunens 
övergripande vision “Habo kommun - den hållbara kommunen för hela livet”. 
 

 
Figur 1 Översikt strategiskt hållbarhetsarbete Habo kommun 

1.1. Agenda 2030 
Habo kommun har fokus på att koppla globala hållbarhetsmål till kommunfullmäktiges, 
kommunstyrelsens och nämndernas grunduppdrag. Med detta angreppssätt får Agenda 
2030 och globala hållbarhetsmålen konkret koppling till kommunens budget, resultat 
och uppföljning.   
 
Kommunen bedriver ett kontinuerligt arbete med att koppla styrande dokument till 
Agenda 2030 och väva samman detta i lokala mål, strategier och program. Under 2021 
har kommunen t.ex. integrerat globala hållbarhetsmålen i klimatprogram, 
kemikalieprogram, trafiksäkerhetsprogram och klimatanpassade VA-planer.  
 
Kommunen har en styrgrupp för strategiskt hållbarhetsarbete, där frågor kopplade till 
Agenda 2030 hanteras. I styrgruppen deltar de tre kommunalråden, kommundirektör 
och miljöchef. Föredragande är miljö- och hållbarhetsstrateg. Detta ger arbetet en bra 
politisk förankring i ärenden där det krävs politiska beslut. 
 

1.2. Glokala Sverige 
För att lyfta fokus på Agenda 2030 deltar kommunen i det nationella projektet ”Glokala 
Sverige”. Projektet lägger fokus på utbildning och kommunikation kring Agenda 2030. 
Kommunen har deltagit på kick off, den nationella konferensen och varit aktiv på den 

                                              
2 Med kommunen avses i fortsättningen kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen, om inget annat 
anges. 
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digitala plattformen för projektdeltagarna. Syftet med dessa aktiviteter var att bidra till 
gemensamt lärande och att ta del av andras erfarenheter. Kommunen använder 
projektet som grund för det lokala Agenda 2030 arbetet.  
 

1.3. Vår vision – Habo den hållbara kommunen för hela livet 
 
I Habo kommun ska alla få plats och känna sig välkomna oavsett ålder, etniskt 
ursprung, kön eller religion. Oavsett när i livet och hur livssituationen ser ut, vill vi att 
kommunen ska vara väl fungerande, välkomnande och inkluderande. Detta gäller såväl 
de människor som bor och arbetar här, som de som besöker vår kommun, och de 
företag och organisationer som finns etablerade här. Habo kommun ska vara hållbar. Vi 
vill hushålla med de resurser vi fått och använda dem på bästa sätt. Vi ska ta ansvar för 
och ta väl hand om vår miljö, ekonomi och andra resurser på ett sätt som gör att 
kommunen kan fungera väl idag – och skapa goda möjligheter för kommande 
generationer.  
 
I kommunen ska visionen ”den hållbara kommunen för hela livet” genomsyra 
kommunens alla verksamheter och utgöra färdriktningen i allt arbete som vi utför.  
Detta innebär att vi ska bidra till en miljömässigt hållbar utveckling genom att vi:  
• agerar och planerar långsiktigt genom att inkludera miljöhänsyn i våra beslut i 
nämnder, bolag och styrelser.  
• förstår miljökonsekvenserna av vårt agerande och tar ansvar för den miljöpåverkan 
som uppstår i vårt dagliga arbete.  
• effektiviserar vår resursanvändning och utgår från de planetära resurser vi har och 
verkar för att inte överskrida dessa.  
• skapar möjligheter och uppmuntrar medarbetare, kommuninvånare, näringsliv och 
föreningar till ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med fokus på förbättringsarbete 
och miljömedveten livsstil. 
 
Detta hållbarhetsbokslut fokuserar på de resultat kommunen uppnått under 2021 
med koppling till miljö/ekologisk hållbar utveckling. I varje kapitel redovisar vi 
vilka globala hållbarhetsmål och nationella/regionala miljömål, som vi arbetar 
med inom respektive område. 
  

2. Utbildning, kommunikation och engagemang 
 

 
Figur 2 Globala hållbarhetsmålen: mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar 

produktion och konsumtion, mål 13 Bekämpa klimatförändringar och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. 

Kommunen arbetar kontinuerligt för att skapa engagemang och ett aktivt miljö- och 
hållbarhetsarbete med fokus på förbättringsarbete och miljömedveten livsstil. Viktiga 
målgrupper är alla medarbetare, chefer, barn och unga, liksom kommuninvånare, det 
lokala näringslivet, föreningar och civilsamhället samt de förtroendevalda. 
 
Kommunen har under 2021 producerat filmer om det strategiska hållbarhetsarbetet för 
att synliggöra varför och hur kommunen arbetar med hållbarhetsfrågor. 
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Kommunen har ett mål att vi ska engagera alla elever och barn i skolor och förskolor 
för att skapa ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Detta sker dels genom läroplanernas 
miljö- och hållbarhetsinslag och dels genom olika aktiviteter, t.ex. Skräpplockardagarna 
och tema-veckor kring miljö, jämställdhet, allas lika värde, psykisk hälsa m.m. Ytterligare 
ett exempel är att vi varje år har ett firande för att uppmärksamma Barnkonventionen. 
 
För att ge företag och föreningar information och tips kring verktyg för ett miljörelaterat 
förbättringsarbete skriver vi i nyhetsbrevet för näringslivet, deltar på frukostträffar, 
medverkar i Näringspolitiska rådet (NPR) och deltar i Föreningsdialogen.  
 
Genom ”Hållbarhetstipset” på kommunens webbplats och i kommunens sociala kanaler 
sprider kommunen tips och inspiration till en hållbar och miljömedveten livsstil riktad 
till kommuninvånare, medarbetare, chefer och förtroendevalda. Vi arrangerar också 
evenemang och aktiviteter under Miljö- och hälsoåret. 

 
2.1. Miljö- och hälsoåret  

 
Kommunen genomför Miljö- och hälsoåret för att lyfta olika aspekter av miljö och hälsa 
under året i samarbete med folkhälsa på Region Jönköpings län. Genom att göra det 
sprider vi inspiration, engagemang och kunskap om hållbarhet och uppmuntrar till en 
miljömedveten livsstil. Förhoppningen är att skapa ett intresse och en medvetenhet som 
kvarstår.  
 
Under 2021 har kommun arbetat med att lyfta konceptet Miljö- och hälsoåret så att det 
matchar med kommunens Agenda 2030 arbete och hållbar utveckling. Detta har vi gjort 
genom att välja ut prioriterade satsningar, fokus på Friluftslivets år 2021 och involvera 
fler från näringslivet och civilsamhället i genomförande av aktiviteter. 
 
Under året har Miljö- och hälsoåret pågått i samverkan mellan flera aktörer och både 
digitala och fysiska aktiviteter har genomförts, t.ex. Friluftslivets år 2021, Earth hour, 
Skräpplockardagarna och Hållbarhetsveckan 2021.  

 
Figur 3 Sammanställning aktiviteter under Miljö- och hälsoåret 2021. 
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2.2. Hållbarhetsveckan 2021 

Som ett nytt initiativ arrangerade kommunen en hållbarhetsvecka. Med 
hållbarhetsveckan ville vi skapa positiv uppmärksamhet, hopp och engagemang och visa 
på allt hållbart bra som sker här hos oss i Habo. Den genomfördes under vecka 42. Vi 
erbjöd träffar, aktiviteter både ute och inne och flera digitala inslag med minst en 
”höjdpunkt” varje vardag. Det var utställning på biblioteket, föreningar som ploggade, 
frukostträff för företag om laddplatser, öppet hus på räddningstjänsten, textil 
hållbarhetsverkstad, Habo kost ordnade en klimatsmart buffé, Hållbarhetsutmaningen 
Agenda 2030 m.m. Vi marknadsförde via stories på sociala medier, inlägg i sociala 
medier, lokala tidningar, nyhetsblad, radio, via affischer och mejlutskick. Under veckan 
medverkade kommunen, idrottsföreningar, Svenska kyrkan, energi- och 
klimatrådgivarna och länsstyrelsen samt externa föreläsare. 

 
2.3. Friluftslivets år 2021 

Under friluftslivets år har kommunen samverkat med Jönköping, Eksjö och Värnamo 
kommuner i ett gemensamt projekt. Syftet med projektet har varit att inspirera till 
utevistelse och friluftsliv och att lyfta friluftslivets värde. Vi har tillsammans tagit fram 
följande produkter, som vi spridit på webben och i sociala medier: 

 tema #sova ute - fyra filmer kopplat till tips, friluftskunskap och inspiration, 

 tema #läraute - filmproduktion kopplat till utomhuspedagogik med tips, 
inspiration, och kompetensförsörjning, 

 tema #jagharaldrig – filmer om fiske och fågelskådning, 

 tema ”friluftslivetsvärde – en film där vi själva, politiker och forskare berättade 
om varför friluftsliv är viktigt för hälsan och hållbar utveckling. 

 
Vi har genomfört en svampkurs för nybörjare med två träffar, haft digitala quizz på 
temat friluftsliv och invigning av vandringsleden Norra S:t Sigfridsleden i kommunen 
och firat Smålandsledens dag. 
 

 
Figur 4 Smålandsleden - välkommen ut! 

 
2.4. Miljömålspotten – Naturskolan ordnar lättillgänglig information för barn om 

vatten- och miljöfrågor 
 
Naturskolan, barn- och utbildningsförvaltningen har fått 30 000 kr från miljömålspotten 2021 för 
att ordna med 10 skyltar utmed stigen på södra sidan om Hökesån mellan Spinnet och Hjovägen.. 
Innehållet på skyltarna visar information om livet i vattnet, miljö- och energifrågor, historian runt 
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användandet av vattnet förr, allemansrätten m.m. Det finns en QR-kod som har koppling till 
texten på skyltarna. Det kan t ex vara en film om öringen, information om hur man bygger sin 
egen fågelholk eller ett bihotell. Tanken är att föräldrar ska läsa för sina barn och skapa ett 
samtalsämne runt vår natur och vad vi kan göra för att göra den hållbar. Skyltarna sitter i rätt höjd 
för yngre barn, så att barnen själva kan ta del av innehållet också. 
 

För att öka möjligheten för de barn som på ett 
eller annat sätt inte kan delta i Naturskolan p.g.a. 
kläder fick Naturskolan också pengar för att 
köpa in 20 stycken vadarbyxor. 
 
Utepedagogen Cecilia Bratt har ansvarat för 
arbetet: - ”Det blev som jag tänkte mig, barnen 
kan nu enkelt och smidigt ta del av innehållet på 
skyltarna. Jag har haft ett bra samarbete med 
länsstyrelsen och med tekniska förvaltningen.” 
 

 
 
 
 

3. En klimatsmart kommun 
 

 
Figur 6 Globala hållbarhetsmålen: mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 13 Bekämpa 

klimatförändringar samt Nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 

 
3.1. Utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser  

 
För att se trender och följa utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser mäter kommunen 
årligen utsläppen inom en rad områden. Det handlar om utsläpp vid transporter och resor, energi 
som krävs för lokaler och produktion samt eventuella köldmedieläckage. Under 2021 hade 
kommunen ett totalt utsläpp av växthusgaser med ca 148 ton CO2-ekvivalenter. Av dessa utsläpp 
stod köldmedieläckage för mer än hälften av utsläppen (ca 55 %), följt av egenägda fordon (ca 35 
%). 
 

Tabell 1 Sammanställning av utsläpp av växthusgaser, ton, CO2-ekv, per år. 

 Totalt transporter 
och resor 

Totalt övrig 
verksamhet 

Totalt 

2018   16 413 432 21   16 413 453 

2019    10 245 353 10   10 245 362 

2020   71 23   94 

2021   65 83   148 

 
 

Figur 5 Färdigt för användning vid Hökesån! Vadarbyxor 

och informationsskylt med QR-kod. 
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Den avsevärda skillnaden i ton, CO2-ekv, mellan 2019 och 2020 samt 2021 (tabell 1) beror på att 
det i stort sett inte förekom flygresor under 2020 och 2021. Flyget är den avgörande faktorn, som 
förklarar den avsevärda skillnaden. 

 
Figur 7 visar fördelningen av utsläpp mellan olika områden. Det område som leder till störst 
utsläpp av växthusgaser är köldmedieläckage, följt av egenägda fordon. 
 

 
Figur 7 Andel utsläpp av växthusgaser per område år 2021. 

För att göra en vettig jämförelse med tidigare år kan vi exkludera utsläppen vid flygresor, 
eftersom det i stort sett inte förekom flygresor under 2020 och 2021. Om denna korrigering görs 
för jämförelsens skull ser trenden för åren 2018-2021 ut enligt figur 8. Sedan basår 2018 har 
utsläppen minskat. Till exempel visar resultaten att utsläppen från kommunens fordonsflotta 
sjönk avsevärt mellan 2019 och 2020. Samma trend gäller tjänsteresor med hyrbilar. Utsläppen 
från köldmedieläckage ligger på en högre nivå 2021, vilket beror på att vi blivit bättre på att 
inkludera denna statistik i rapporteringen.  
 

 
Figur 8 Trenden för utsläpp av växthusgaser (exklusive flygresor), ton, CO2-ekv, per år, 2018-2021. 
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Denna statistik ger kommunen vetskap om vårt koldioxid- och växthusgasavtryck och används 
för att vidta relevanta åtgärder för att minimera utsläppen. Vi sätter mål i miljöprogrammet och 
jobbar med åtgärder och aktiviteter i klimatprogrammet och i våra årliga handlingsplaner. 

 
3.2. Fastigheter och byggnation 

 
Kommunens mål är att de kommunala om- och nybyggnationerna mellan år 2020-2030 
ska vara miljöcertifierade enl. SGBC:s kriterier för Miljöbyggnad. 80% av dessa ska 
uppnå ett samlat betyg för silver och övriga betyget brons. Indikator 1 och 3 ska 
alltid uppfylla kravet för guld.3 
 
Under 2021 har inga kommunala om- eller nybyggnationer färdigställts, där kommunen 
varit byggherre, och miljöcertifierats enligt SGBCs kriterier för Miljöbyggnad. Andelen 
för nyckeltalet kopplat till målet är därför 0 %. Habo kommun bygger Kärnekulla skola 
och förskola enligt kriterierna för Miljöbyggnad silver och bygget, inklusive certifiering, 
ska vara klart 2023. Habo bostäder ska färdigställa nybyggnationen Liljekonvaljen under 
2022. Bolaget har jämfört kraven ställda på nybyggnationen Liljekonvaljen med kraven 
enligt Miljöbyggnad. Resultatet av jämförelsen visar att nybyggnationen uppfyller 
kriterierna för guld på indikator 1 samt 3. Habo bostäder kommer dock inte att 
miljöcertifiera denna byggnad då det skulle medföra en betydligt högre kostnad för 
huset4. Kostnaden anses inte ekonomiskt försvarbar i dagsläget och skulle drabba 
hyresgäster. Däremot kommer bolaget att inkludera denna typ av kostnadsberäkningar 
vid kommande nybyggnationer.  
 

3.3. Energi 
 

3.3.1. Produktion av energi 
 
Kommunens mål är att producera minst 2 100 MWh/år förnybar el och minst 30 000 
MWh/år förnybar energi senast år 2030.  
 
Under 2021 var den totala kommunala förnybara energiproduktionen, exklusive el, 29 
932 MWh (25 356 MWh år 2020). Den totala kommunala förnybara elproduktionen var 
561 MWh. Motsvarande siffra för 2020 var ca 1 415 MWh. En förklaring till 
minskningen i produktion av förnybar elproduktion är att kraftstationen, Habo energi, 
för att producera småskalig vattenkraft har varit avstängd större delen av året pg.a fel.  
 
Vi producerade ca 163 MWh år 2019, ca 337 MWh år 2020 och ca 400 M Wh år 2021 genom 
solceller på kommunala byggnader. Kommunen installerade inte någon ny solcellsanläggning 
under 2021, utan ökningen beror på att anläggningen på Alléskolan kom igång med 
produktionen, vilket ökade kapaciteten med ca 125 kWp. Det finns pengar avsatta för att 
installera fler anläggningar under 2022. Bland annat kan det bli aktuellt att utöka 
solcellsanläggningen på Hagabodaskolan.  
 

                                              
3 Betyget brons innebär att man följer lagar och myndighetskrav och betyget silver att man överträffar kraven i 
brons. Indikator 1 handlar om värmeeffektbehov (ett mått på hur mycket effekt en byggnad behöver för att hålla 
önskad temperatur när det är som kallast ute på vintern) och indikator rör energianvändning (den mängd köpt 
energi som behöver levereras till byggnaden för värme, kyla, varmvatten och fastighetsenergi). 
4 Enligt de uppgifter Habo bostäder fått skulle det kunna medföra kostnader från 500 000 kr och uppåt. 
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Figur 9 Utveckling solelanläggningar Habo kommun åren 2013-2021 

Utöver den el som producerats från solcellerna så är resten av elen som köps in 
förnybar.  
 
Exempel på åtgärder som kommunen genomförde under förra året: 

 
 Konverterat från pelletspanna till fjärrvärme i villan (Voltvägen 5) som tillhör 

Fagerhultsskolan.  

 Bytt belysning i Tennishallen till LED. 

 Genom att byta ut ett ventilationsaggregat på reningsverket till ett aggregat med 
effektivare återvinning har vi kunnat ta bort en elpanna. 

 

3.3.2. Användning av energi 
 
Kommunen använder till 100 % endast energi (el och värme) från förnybara källor och 
fjärrvärme.  
 
En sammanställning över total energianvändning visar att det gick åt ca 19 900 MWh för 
kommunens verksamheter och kommunala bolagen under 2021. Tabell 2 visar att 
merparten går till egenägda fastigheter, därefter följer ordinarie vatten- och 
avloppsverksamhet. 
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Tabell 2 Sammanställning energianvändning, MWh, 2020-2021. 

 Gat
uvär
me 

Gatubely
sning 

Vatten 
och 
avlopp 

Egenägd
a 
fastighet
er 

Inhyr
da 
lokal
er 

Övriga 
bränslen, 
reservkra
ft 

Totalt 
transport
er 

Totalt 
övrig 
verksam
het 

Totalt 

2018 0,00 1 153,00 822,00 16 562,00 53,00 7,00 725,83 18 597,00 19 322,83 

2019 0,00 1 164,00 783,00 16 400,00 51,00 7,00 1 846,30 18 405,00 20 251,30 

2020 0,00 1 113,70 1 283,00 15 111,70 20,00 7,00 173,04 17 535,40 17 708,44 

2021 0,00 1 075,40 1 382,00 17 280,00 0,30 6,50 190,01 19 744,20 19 934,21 

 
Trenden avseende energianvändning för åren 2018-2021 ser ut enligt figur 10. 

 

 
Figur 10 Användning energi, MWh per år, 2018-2021. 

 
3.4. Transporter, drivmedel och fordon  

 
Klimatpåverkan från fordon och drivmedel är betydande och skillnaden mellan olika drivmedel är 
stor. För att minska klimatpåverkan finns flera möjligheter: 

 Reducera det totala transportbehovet 

 Ställa krav på fossilfria bränslen i upphandlingar, resepolicys och inköp 

 Ersätta fossildrivna fordon med effektivare fordon som har möjlighet att köra på 

förnybara drivmedel 

I Habo har vi för närvarande tillgång till bensin, diesel, bioetanol (ED95/E85/75) och 
laddinfrastruktur, medan det saknas publika tankstationer för biogas och biodiesel (HVO 100, 
RME100, FAME100). Vid inköp eller hyra av personbil gäller därför följande 
prioriteringsordning: 

 El 

 Hybrid 

 Biodiesel (HVO 100, RME100 eller annan FAME100) 

 Bioetanol (ED95/E85/75) 
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I sista hand diesel och bensin, om inget annat fungerar. Samma prioritetsordning ska gälla vid 
inköp eller hyra av minibussar, lätta lastbilar och arbetsfordon, under förutsättning att det finns 
ett utbud på marknaden som passar fordonets användningsområde. 
 

3.4.1. Körsträckor och utsläpp av koldioxid relaterat till transporter och resor 
 
Under 2021 körde vi ca 80 700 mil med kommunens fordonsflotta (personbilar och lätta 
lastbilar),  ca 11 600 mil tjänsteresor med hyrbil och ca 6 000 mil tjänsteresor med privatbil.  
 
Dessa transporter/resandet har genererat ca 65 ton CO2-ekvivalenter. För att göra en vettig 
jämförelse med tidigare år kan vi exkludera utsläppen vid flygresor, eftersom det i stort sett inte 
förekom flygresor under 2020 och 2021. Om denna korrigering görs för jämförelsens skull ser 
trenden för åren 2018-2021 ut enligt figur 11. Utsläppen jämfört med basår 2018 har minskat, 
även när vi exkluderar flygresor. Utsläpp av CO2-ekvivalenter vid användande av privat bil i tjänst 
och vid tjänsteresor med hyrbil har sjunkit med hälften jämfört med basåret. Motsvarande 
utsläpp vid egenägda fordon har minskat allra mest, från ca 200 till ca 55 ton CO2-ekvivalenter.  
 

 
Figur 11 Utsläpp kopplat till transporter och resor, ton, CO2-ekvivalenter, per år. 

 
Tabell 3 visar  jämförelse mellan olika typer av transporter/resor. 
 
Tabell 3 Utsläpp ton, CO2-ekv  från olika transporter och resor. 

 Privat bil i 
tjänsten 

Förmånsbilar Egenägda 
fordon 

Tjänsteresor 
flyg 

Tjänsteresor 
hyrbil 

2018 17 0 192 16 413 221 2 

2019 20 0 488 10 244 839 6 

2020 14 0 54 1 2 

2021 9 0 54 0 1 

 
3.4.2. Kommunens fordonsflotta 

 
Kommunens mål är att hela fordonsflottan ska vara fossilbränslefri senast år 2030. 
Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria år 2025. För närvarande består 
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kommunens fordonsflotta av cirka 46 % miljöbilar, varav 65 % är personbilar.5  

Motsvarande siffror för 2020 var cirka 47 % miljöbilar, varav 66 % är personbilar.6  Det 
innebär att drygt hälften av fordonsflottan är fossibränslefri i dagsläget. 
 
De drivmedel som kommunen använder för fordonsflottan är bensin, diesel och 
laddning med el. Kommunen har fordon som kan drivas på HVO, men det finns inget 
tankställe.  
 
Körsträckor för fordon med olika drivmedel fördelar sig enligt figur 12. 
 

 
Figur 12 Kommunens fordonsflotta, körsträcka,  mil, 2021. 

3.4.3. Upphandlade transporter 
Kommunens mål är att kommunens upphandlade transporter ska ske med förnybara 
drivmedel senast 2030. Under 2021 har vi upphandlat skolskjuts. Den kommer att ske 
med förnybara drivmedel till 100 %. Vid upphandlingarna av slamtransporter och 
parkeringsbevakning har vi använt förnybara drivmedel som mervärde. Samtliga 
avfallstransporter drivs av 100 % förnybart drivmedel. 

 
3.4.4. FASTR – omställning till fossilfria transporter i Jönköpings län 

Kommunen deltar i projektet FASTR. Vi har varit aktiva i projektets 
upphandlingsnätverk och i etableringsgruppen. Under 2021 har vi bl.a. undersökt om 
det finns ett tillräckligt intresse och lönsamhet bland näringslivet och i kommunens 
verksamhet för att kunna etablera tankstation för biogas. Kontakter har tagits, men 
intresset och lönsamheten förefaller inte vara tillräckliga. 

 
3.4.5. Infrastruktur för el- och hybridbilar 

 
I Habo finns 31 laddpunkter avsedda för elbilar, varav 13 är publika. Utöver detta finns 
8 laddpunkter som är beställda, men dessa är inte levererade pga. komponentbrist. 
Dessa ska vara publika, när de kommer på plats. 
 

                                              
5 www.miljofordonsdiagnos.se den 31 januari 2022. 
6 www.miljofordonsdiagnos.se den 31 december 2020. 
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Figur 13 Karta publika laddplatser Habo kommun. 

 
Runt årsskiftet 2020/2021 lämnade kommunen över till Habo energi att förvalta och 
utveckla infrastrukturen för de publika laddplatserna. Efter övergången visade det sig att 
de publika laddstolparna varit elförsörjda på olika sätt. En del hade elmatning direkt via 
elnätet medan andra var anslutna till kommunens fastigheter. Därför har Habo energi 
tagit fram en plan för dels hur laddplatserna ska kunna försörjas från elnätet och ökad 
funktionalitet och dels för att uppföra fler nya laddpunkter. De publika laddplatserna 
kommer att anslutas till ett debiteringssystem. 
 

 
3.4.6. Miljömålspotten – 

Alléskolan cyklar 
För att ordna cykelställ till personalens cyklar fick 

Alléskolan, barn- och utbildningsförvaltningen 10 000 kr 

från miljömålspotten 2021. Cykelställ med 12 platser 

monterade med jordankare finns nu vid den stora entrén. 

 
 
 
 
 
 
3.5. Digitalisering - minskar klimatavtrycket och kostnader 

 

 Kommunen erbjuder drygt 80 stycken e-tjänster.  

 Andelen digitala möten är fortsatt hög, vilket medfört fortsatt minskade 

kostnader för resor, hotell och konferenser. Under 2020 hade dessa kostnader 

minskat med ca 500 000 kr. Under 2021 har dessa kostnader fortsatt minska 

med ca 200 000 kr jämfört med föregående år. 

 Det minskade resandet med privat bil i tjänsten har lett till att utbetalningarna av 

skattefri bilersättning har sjunkit från ca 215 000 kr under 2018 till ca 108 000 kr 

under 2021. Det motsvarar en halvering av kostnaden. 

 Kommunens papperskonsumtion har minskat drastiskt under 2021 jämfört med 

2020, vilket inneburit minskade kostnader på knappt 100 000 kr.  

 

Flertalet av dessa minskade kostnader är p.g.a. pandemin/Corona, eftersom den 

ledde till att kommunen kom igång med att använda digitala verktyg och digitala 

Figur 14 Cykelställ utanför Alléskolan. 
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möten i en större omfattning. Om kommunen kan lyckas behålla dessa 

möjligheter och ändrade vanor och beteenden skulle det vara positivt för den 

ekonomiska hållbarheten och ett minskat klimatavtryck. 

 
3.6. Nytt klimatprogram visar hur kommunen ska minska sin klimatpåverkan och 

anpassa  verksamheten 

 
Figur 15 Globala hållbarhetsmålen: mål 7 Hållbar energi för alla, mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 12 Hållbar 

produktion och konsumtion, mål 13 Bekämpa klimatförändringar och mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald. 

Klimatprogram 2021-2025 ger kommunen möjlighet att arbeta strategiskt, systematiskt och att 
prioritera vissa mer betydande områden. Programmet är baserat på regionalt åtgärdsprogram 
”Anpassning till ett förändrat klimat 2021-2025” och regionalt åtgärdsprogram ”Minskad 
klimatpåverkan 2021-2025”. Åtgärder för Habo kommun beslutades av kommunfullmäktige i 
mars 2021.  
 
Klimatprogrammet består av två delar: del 1 Klimatanpassning med 12 åtgärder och del 2 
Minskad klimatpåverkan med 10 åtgärder. Här följer exempel på åtgärder för de kommande fem 
åren: 

 Ta fram handlingsplan för mest betydande klimatrisker 

 Kartlägga och minska växthusgasutsläppen från transporter och resor i vår organisation 

 Skapa trygga och sammanhängande cykelvägar 

 Renovera en egen befintlig fastighet på energi- och resurseffektivt sätt 

 Ställa miljö- och hållbarhetskrav vid upphandling och strategiska inköp 

 Hållbara investeringar 

Hittills har vi kommit igång med 17 åtgärder, vilket innebär att det är 5 åtgärder som inte är 

påbörjade än. Programmet har dock endast varit igång sedan oktober 2021. 

 

4. Hållbar konsumtion och produktion 
 

 
Figur 16 Globala hållbarhetsmålen: mål 12 Hållbar produktion och konsumtion och mål 13 Bekämpa klimatförändringar 

samt nationella miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Giftfri miljö. 

 
4.1. Upphandling och cirkulära inköp 

 
I Habo kommun köper vi årligen varor och tjänster för runt 250 miljoner kronor. Det 
gör att vi har stora möjligheter att bidra till ökad hållbarhet både vad gäller miljö, socialt 
och ekonomiskt. Att dessutom tänka cirkulärt är ett enkelt sätt att göra god skillnad! 
 
Kommunen har ett kontinuerligt arbete för att utveckla miljöanpassad upphandling. 
Som resurser finns en upphandlingsfunktion och en miljö- och hållbarhetsstrateg. 
Verksamheterna ansvarar för kraven i en upphandling, medan upphandlarna driver 
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processen och miljö- och hållbarhetsstrategen deltar med miljö- och 
hållbarhetskompetens.  
 
Under året har fokus lagts på att vidareutveckla upphandlingsprocessen, arbetssätt och 
bedömningsverktyg. Upphandlingsfunktionen och miljö- och hållbarhetsstrategen går 
igenom alla upphandlingar och bedömer om de kan ha betydande miljöpåverkan 
(huvudsaklig betydande miljöpåverkan, delvis miljöpåverkan eller ingen/obetydlig 
miljöpåverkan). Genomgången omfattar även att gå igenom om krav på kemikalier ska 
ställas och vi är även i startgropen för att gå igenom och bedöma om det är möjligt att 
ställa cirkulära krav. Under 2021 bedömdes att 12 upphandlingar kan ha betydande 
miljöpåverkan (huvudsaklig). Miljökrav ställdes i alla de 12 upphandlingarna. 
 
Kommunen har särskilt lagt tonvikt på cirkulär ekonomi och tagit fram en vägledning 
för cirkulära inköp. Vägledningen riktar in sig på möbler, arbetskläder, fordon och 
drivmedel, livsmedel samt plast -förpackningar och produkter. I vägledningen finns en 
prioritetsordning som guidar verksamheterna när de ställer om till cirkulära inköp: 

 Identifiera - vilket behov har verksamheten? 

 Överväg - är inköpet verkligen nödvändigt? 

 Undersök - möjligheter till att nyttja det vi redan har i form av material och saker i 
verksamheterna?  

 Undersök - finns det tjänster inom området att använda istället för att köpa en 
produkt? 

 Reparera!  
 Köpa begagnat!  
 Köpa nytt enligt gällande avtal!  

 
Cirkulär ekonomi grundar sig på resursbesparingar och kan minska en organisations 
kostnader för inköp, bidra till längre livslängd och fler användningsområden för olika 
produkter. Ett aktuellt exempel från 2021 är från socialförvaltningen, som valde 
återbrukade möbler när de bytte ut möbler i de gemensamma samlingsrummen för 
äldre. De sparade därmed ca 150 000 kr, jämfört med att köpa in motsvarande nya 
möbler.  

 
Under hösten 2021 har kommunen undersökt möjligheten att vara med i ett 
utvecklingsprojekt kring en digital tjänst för återbrukade möbler. En sådan tjänst skulle 
bidra till bättre hantering av de möbler som finns i kommunens verksamheter och öka 
cirkulära flöden av möblerna. 
 
Ytterligare en satsning inom miljöanpassad upphandling har varit inom 
transportområdet, där kommunen skapat ett krav-biblioteket för transporter och 
fordon. I krav-biblioteket finns exempel på krav som går att ställa avseende fordon, 
drivmedel, kemikalier, planering och uppföljning. Detta har bland annat använts vid 
upphandling av skolskjuts, parkeringsbevakning och vid transporter av slam. 

 
4.2. Närodlade och ekologiska livsmedel 

 
I början av 2021 antog kommunfullmäktige ett reviderat kostpolitiskt program. Detta 
innehåller prioriteringar och mål för närproducerade livsmedel och ekologiska livsmedel. 
Målet är att öka andelen närproducerade livsmedel och samtidigt ska ekologiska 
livsmedel utgöra minst 30 %. Vid val av livsmedel ska rangordningen vara lokalt, 
regionalt, svenskt, ekologiskt producerade livsmedel.  
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Utvecklingen mäts via indikatorer i miljöprogrammet kopplat till 
mål 12. Resultaten visar att andelen närproducerade livsmedel 
var 9 % 2019, 13 % 2020 och 12 % 2021, medan andelen 
ekologiska inköp var 26 % 2019, 29 % 2020 och 29 % 2021. 
Som jämförelse i figur 18 används det nationella målet för 
ekologiska livsmedel7, som är att 60 % av den offentliga 
livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel 
2030. 
 

 
Figur 18 Utveckling andel ekologiska och närodlade livsmedel. 

 

4.3. Klimatsmart mat och resurseffektiv hantering 
Habo kost, tekniska förvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla och ständigt 
förbättra kosten och verksamheten. Under 2021 har bl.a. följande genomförts: 

 från skolstart 2021 serveras ett helt vegetariskt alternativ varje dag till skolor, 
förskolor får välja själva. 

 restaurang Kärrsiljan har utökat med ett vegetariskt alternativ. 

 serverar frukt och grönt efter säsong. Serverar tex inte gurka och tomat under 
vinterperioden. 

 från skolstart hösten 2021 infört ”Glad halvtimme” på skolorna, som innebär att 
man kan köpa den mat som är över efter att serveringen är avslutad. Under 
hösten såldes 153 lådor.  

                                              
7 Det nationella målet finns i den nationella livsmedelsstrategin som ska bidra till ökad och hållbar produktion av 
mat med säkrad produktion i hela livsmedelskedjan, fler jobb och hållbar tillväxt samt bättre förutsättningar för 
konsumenter att göra medvetna val. 

Figur 17 Globala hållbarhetsmålen: mål 2 Ingen 

hunger, mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 

5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 

12 Hållbar produktion och konsumtion och mål 

13 Bekämpa klimatförändringar. 
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 tagit fram en receptsamling för klimatsmart mat. Denna lanserades under 
hållbarhetsveckan 2021. 

 bytt ut lådorna för hämtmat i Kärrsliljan från plast till en låda i Bagasse, som är  
producerad som biprodukt från odling av sockerrör. Bagasse har liten eller ingen 
miljöpåverkan, är 100% komposterbar och bryts ner till kompost om den 
lämnas i den naturliga miljön. Inga ytterligare tillsatser eller kemikalier behövs 
för att bleka eller stärka den.  

 slutat använda plastpåsar. Använder istället lådor i papp eller matavfallspåsar till 
frukt m.m. som skickas ut till verksamheterna. 

 
Kommunen har satt mål att matsvinnet i kommunala tillagnings- och beredningskök ska 
minska. Detta mäts i den verksamhet som drivs i kommunens regi genom Habo kost, 
men inte i de delar som för närvarande drivs i privat regi. Genom stickprov har Habo 
kost mätt mängden kantinsvinn under 2020 och 2021. Mängden har legat på ca 15 % 
båda åren. Mängden tallrikssvinn har för första gången mätts under 2021. Resultatet 
enligt dessa stickprov visade 11 %.  
 

4.4. Miljömålspotten – Habo kost minskar matsvinn 
 

Habo kost, tekniska förvaltningen fick 40 000 kr från miljömålspotten 2020 för att 
implementera ett verksamhetssystem för att kunna rapportera, mäta och minska 
matsvinnet inom verksamheterna samt ev. kompetensutveckling i samband med detta. 
Kostchefen och medarbetare analyserade vad som behövde göras och identifierade 
några saker: 

 Kostverksamheten behöver jobba med attityder och ätbeteende hos elever och 
personal. 

 Ett system för att mäta och rapportera överbliven mat behövs som är enkelt att 
använda i alla kök och där det går att sammanställa siffror och få en tydlig 
överblick för att analysera. 

 Fler vågar behövs då det krävs mycket logistik för att skicka en våg mellan olika 
kök. 

 
Projektet avslutades under 2021. Uppföljningen visar att: 

 miljömålspotten gav förutsättningar för att kunna avsätta tid till att hitta ett 
system som fungerar för Habo kost. 

 det finns stora utmaningar för att minska matsvinnet i en komplex organisation 
som Habo kost som producerar stora mängder mat som skickas varm till många 
mottagningskök.  

 det är svårt att hitta balansen mellan hur mycket barnen äter av respektive 
komponent, det ska räcka till alla men bli så lite som möjligt över. 

 attityderna hos både barn och vuxna behöver bemötas. 

 det finns några företag som har system för matsvinn och Livsmedelsverket har 
webbaserade mallar där man via datorn kan skriva in sina uppgifter.  
 

Slutsatsen är att Livsmedelsverkets mallar passar bäst att jobba vidare med för Habo 
kost. Alla kök har en dator eller Ipad och det går att lägga mallarna i gemensam mapp så 
att alla kök kommer åt dem. Övriga system kräver en mobiltelefon vilket inte finns i 
några kök. Sammanställning från alla kök görs automatiskt och kräver alltså en relativt 
liten arbetsinsats och systemet är kostnadsfritt.  
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4.5. Avfall och källsortering 
 
Kommunens mål är att allt avfall (inklusive matavfall) ska källsorteras senast 2023. 
Uppföljningen visar att drygt 95 % av allt hushållsavfall källsorteras. Allt avfall från 
verksamheterna sorteras, utom på idrottsplatsen Slätten där möjligheten saknas. 
Källsortering är införd vid Furusjö badplats, vid övriga kommunala stränder sorteras 
endast restavfall. Papperskorgar vid grillplatser m.m. töms i restavfallskärl vid Slätten. 
Övriga fraktioner källsorteras till 100 %.  
 
Kommunen medverkar i att ta fram förslag till ny avfallsplan för 2023-2026. Detta 
arbete leds av June Avfall & Miljö AB, som är ett kommunalt bolag ägt av kommunerna 
Jönköping, Habo och Mullsjö. Bolaget ansvarar för hanteringen av det hushållsavfall 
som uppstår i kommunerna och äger och driver återvinningscentraler (sortergårdar). 
Avfallsplanen är grunden för att förebygga och hantera det avfall som uppstår i bolagets 
verksamhetsområde. 
 
5. Hållbart nyttjande av natur, vatten och mark 
 

 
Figur 19 Globala hållbarhetsmålen: mål 11 Hållbara städer och samhällen, mål 13 Bekämpa klimatförändringar och mål 15 

Ekosystem och biologisk mångfald samt nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Många mål och indikatorer som rör hållbart nyttjande av natur, vatten och mark är 
kopplade till Översiktsplan 2040. Dessa mål och indikatorer följs upp inom processen 
för översiktsplanen, inte i hållbarhetsbokslutet. I hållbarhetsbokslutet följs målen i 
miljöprogrammet upp och åtgärder kopplade till det systematiska 
klimatanpassningsarbetet.  

 
5.1. Ekosystemtjänster, biologisk mångfald och pollinering 

Kommunen har ett mål om att arbeta för att främja ekosystemtjänster vid planering och 
drift. Under 2021 har en insats som avser detta genomförts vid nyproduktion av område 
med bebyggelse. Inga insatser har genomförts som avser 
nyproduktion/anläggningsarbeten av gata/parkområden.  
 
För att öka medvetandet om pollinering, bologisk mångfald och ekosystemtjänster har 
kommunen genomfört projektet ” Nyskapande, skötsel och kampanj för att gynna 
tätortsnära pollinatörer i Habo”. Projektet har finansiering av LONA.  
Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för pollinatörer i Habo genom 
att skapa och utveckla grönstrukturstråk/område i Habo tätort och därmed gynna 
pollinatörer, värdefulla växter och biologisk mångfald.  

 
Under projekttiden har vi anlagt 
ängar, bedrivit grässlåtter, skapat 
sandbäddar och ängsmarker, byggt 
och placerat ut insektshotell och 
anlagt rabatter med särskilt lämpliga 
blommor och andra växter. Ett 
initiativ med bikupor har även 
prövats på kommunförrådets mark. 

 Figur 20 Insats för pollinering, äng vid Sjogarp, Habo. 
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Vi har satt upp informationsskyltar där vi gjort insatser för att på så sätt skapa intresse 
och sprida kunskap om pollinatörers betydelse. Vi har skapat en webbsida för projektet, 
spridit information och kunskap kopplat till pollinering, ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald och skrivit artiklar om ämnet. 
 
Samtidigt ville vi lyfta och synliggöra betydelsen av pollinatörer, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster genom att ordna en tävling "bästa trädgård för vilda pollinatörer i 
Habo"8. Syftet var att sprida opinion och peppa folk att vara med och bidra på ett roligt 
sätt. Under våren 2021 förberedde vi för tävlingen. Vi skapade en jury och tog fram 
kriterier för tävlingen. Vi använde slogan "Hjälp trädgårdens hjältar – gynna 
pollinatörer!" för att marknadsföra, skapa uppmärksamhet och sprida information om 
tävlingen. Tävlingen rönte redan inför starten god uppmärksamhet såväl lokalt som 
nationellt. Det blev ett 15-tal som genomförde tävlingen. Under tävlingens gång besökte 
miljö- och hållbarhetsstrategen och kommunekologen alla de tävlande trädgårdarna och 
dokumenterade med foton och checklista. Alla deltagare hade möjlighet att skicka in fler 
foton och filmklipp, både vid tävlingens start och inför avslut av tävlingen. Juryn har 
bedömt det samlade underlaget och bland annat kikat på om det finns flera olika sorters 
insatser som gynnar vilda pollinatörer i trädgården och hur insatserna är kombinerade. 
Den 25 augusti korade juryn vinnaren samt utsåg två hedersomnämnanden. 
 

Arbetet med pollinering, 
biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster fortsätter 
genom kontinuerligt arbetet och 
inom det nya LONA-projektet 
”Gynna vilda pollinatörer och 
pollinering”, som ska pågå 
t.o.m. 2023. 
 
Kommunen har fram till hösten 
2021 haft en kommunekolog 
anställd på deltid. Numera 
saknas den kompetens som en 
kommunekolog besitter. Detta 

påverkar kommunens möjligheter 
att upprätthålla nödvändig 
kompetens och försvårar 

genomförandet av åtgärder, där ekologkompetens behövs. 

 
5.2. Miljömålspotten – Slättens förskola skapar en ”Sinnesträdgård”  

Slättens förskola, barn- och utbildningsförvaltningen ville skapa en ”Sinnesträdgård” och för 
detta ändamål fick de 30 000 kr från miljömålspotten 2021. Tanken med ”Sinnesträdgården” är 
att bidra till barnens lärande om biologisk mångfald och ekosystem och att den ska fungera som 
en plats där barnen kan möta växtlighet med olika sinnen. Förskolan har satsat på blommor och 
växter som främjar olika arter, och även sådana växter som väcker barns nyfikenhet och lust att 
lära mer. Personal och barn har använt sig av pallar med jord i och hjälpts åt att plantera 
pelaräpple, fjärilsbuskar, smultron, jordgubbar, vinbär på stam och hallon.  

                                              
8 Alla med villaträdgårdar i Habo kommun har kunnat vara med. Inga förkunskaper har krävts. Att vara med och 
tävla har varit helt kostnadsfritt. Varje deltagare har själv bestämt vad denne vill göra med sin trädgård och hur 
trädgården ska utvecklas. 

Figur 21  Insats för pollinering, sandbädd nära Spinnet, Habo 
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– ”För att stimulera nyfikenheten extra har vi köpt in böcker om växter och natur, vattenkannor 
och arbetshandskar”, berättar Helene Sterninger, som jobbar på förskolan. Hon lämnar också ett 
tips till andra som är intresserade av att göra saker med miljömålspotten – se till att ha 1-2 
huvudansvariga som håller i alla trådar så att det är lättare att hålla reda på hur man ligger till med allt! 

 

6. Klimatanpassning 
 
Förändringar i klimatet ger upphov till klimateffekter och dessa kan ge upphov till 
samhällskonsekvenser. Därför arbetar kommunen systematiskt och långsiktigt med 
klimatanpassning. Det systematiska klimatanpassningsarbetet samordnas av 
klimatanpassningssamordnare (KAS) dvs. miljö- och hållbarhetsstrategen. Det finns en 
arbetsgrupp med de förvaltningar som jobbar aktivt med klimatanpassning på olika sätt. 
Arbetsgruppen leds av KAS. Klimatprogram 2021-2025 utgör en grund för det 
systematiska klimatanpassningsarbetet. Likaså Översiktsplan 2040. 
 
Kommunen har ett mål som rör anpassning efter klimatförändringar och 
samhällspåverkande konsekvenser som följs av dessa. Den ena indikatorn är antal 
kvadratmeter gröna tak på kommunala byggnader. Utfallet för 2021 visar att det inte 
finns några sådana gröna tak. Den andra indikatorn rör risk- och sårbarhetsanalyser. 
Kommunen har en klimat- och sårbarhetsanalys (KSA), som togs fram under första 
kvartalet 2020. Sedan tidigare finns en kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) och i den finns klimataspekter med. Alla verksamheter har också egna risk- och 
sårbarhetsanalyser.  
 
I det systematiska klimatanpassningsarbetet utgår vi från de klimateffekter som vi 
identifierat i vår klimat- och sårbarhetsanalys (KSA). De mest prioriterade klimatriskerna 
i Habo är skyfall och ras/skred/erosion samt höga temperaturer. Det finns kopplingar 
till de nationella prioriterade utmaningarna: 
• Ras, skred och erosion som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. 
• Höga temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och 
djur. 
• Brist i vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. 
• Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en hållbar utveckling. 
• Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. 
• Ökad förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som 
påverkar människor, djur och växter. 
 
Under 2021 har kommunen arbetat med att klimatanpassa VA-planer. Fler exempel på 
genomförda åtgärder är kartering av skyfall, kartering av ras/skred, informationssatsning 
genom broschyr om ras och skred samt informationssatsning om invasiva främmande 
arter. 
 

6.1. Klimatanpassad VA-plan 
 

Under 2021 har arbetet med klimatanpassad VA-plan fortsatt. Syftet med VA-plan är att 
uppnå en hållbar och anpassad vattenförsörjning och avloppshantering i kommunen 
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som är hållbar i framtiden ur ett klimatmässigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv.9 
 
Flera delprojekt i VA-planarbetet pågår parallellt. Nulägesbeskrivningen är klar. Vision 
och strategi 2030 är antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har antagit 
utbyggnadsplan. Miljönämnden kommer att anta plan för enskilt VA. Arbete pågår med 
drift- och underhållsplan och de två sista delplanerna vattenförsörjningsplan och 
dagvattenplan samt huvuddokumentet för VA-plan. Målet är att VA-plan och dess 
delplaner ska vara klara under 2022. 
 

 
Figur 22 Schematisk skiss gällande kommunens strategiska VA-planering. Pilarna visar processens gång. Vision och strategi 

2030 ska leda kommunens arbete för att nå visionen för vattenförsörjning och avloppshantering. VA-plan är huvuddokument 

samt fem delplaner. 

 
Arbetet leds av tekniska förvaltningen och samarbete sker med miljöförvaltningen, 
räddningstjänsten och klimatanpassningssamordnaren (KAS) vid 
kommunledningsförvaltningen. 

 

7. Strategisk kemikaliehantering 
 

Kommunen har under många år bedrivit ett aktivt kemikaliearbete. Numera finns en 
kommunövergripande kemikaliegrupp. I gruppen finns representanter från alla 
kommunens verksamheter och kommunala bolagen. Gruppen leds av miljö- och 
hållbarhetsstrategen. Gruppens uppdrag är att hantera aktuella gemensamma strategiska 
kemikaliefrågor och att vara ett forum där vi samarbetar och delar information oss 
emellan. Under 2021 har gruppen arbetat fram en rollbeskrivning för kemikaliearbetet i 
kommunen och en checklista med lathundar för kemikaliehanteringen. Vi har även tagit 
fram en ny checklista med fokus på kemikalier, som kan användas vid skyddsronder. 
Den checklistan ska förenkla vid skyddsronderna när kemikaliefrågor hanteras och är en 
del av förbättringar vi gör av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

                                              
9 Med vattenförsörjning och avloppshantering avses allmän och enskild vattenförsörjning samt dag- och 
spillvattenhantering. 
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Alla systemadministratörer i kommunen har genomgått utbildning i det digitala 
kemikaliehanteringssystemet.  

 
7.1. Kemikaliearbete 2017-2021 
 

Under året avslutades arbetet enligt  kemikalieplanen 2017-2021. Planen bestod av fem 
fokusområden, 10 åtgärder och 14 nyckeltal. Resultaten visar att vi genomfört 3 
åtgärder, 2 åtgärder är genomförda till hälften, 3 åtgärder är påbörjade och 2 åtgärder är 
inte påbörjade.  

 
Figur 23 Status t.o.m. 2021, genomförande av åtgärder i kemikalieplanen 2017-2021. 

 
De åtgärder där vi nått helt i mål är ”rutin vid upphandling för nyinköp av leksaker och 
inventarier, ” informationskampanj i grundskolan om kemikalier”, ”alla verksamheter 
använder det digitala kemikaliehanteringssystemet” och ”riskbedömning och utfasning 
av leksaker och skadliga inventarier i förskolan”. 
 
De två åtgärder som inte är påbörjade är ”webbaserad utbildning för förskolepersonal” 
och ” utbildning för beslutsfattare och chefer inom förskola och grundskola”. Orsaken 
är dels att utbildningarna inte gick att genomföra pga. pandemin/Corona och att de 
dessutom inte längre finns tillgängliga i utbildningsutbudet. 
 
De åtgärder som är genomförda till hälften respektive påbörjade har vi tagit med oss 
över till det nya kemikalieprogrammet, i omstöpt och förbättrat format.  
 

7.2. Status kemikalier 
 
I slutet av 2021 hade vi 110 utfasningsämnen och 158 riskminskningsämnen av totalt 
1 141 produkter i våra verksamheter.10 Andelen kemiska produkter med farosymbol som 
var riskbedömda var totalt 54 %. De kommunala bolagen och tre förvaltningar har 
riskbedömt 100 % av de kemiska produkterna med farosymbol. Tre ytterligare 
förvaltningar jobbar på med dessa riskbedömningar. 
 
Undersökning pågår för att se om vi kan använda alkaliskt vatten för att minska eller 
t.o.m. avskaffa användningen av kemikalier vid lokalvård och liknande. 

                                              
10 För enskilda verksamheter skiljer det sig åt. Det finns verksamheter som inte hanterar mycket 
kemikalier, varför det varken finns utfasnings- eller riskmiskningsämnen i produkter.  
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7.3. Nytt kemikalieprogram för strategisk kemikaliehantering och gemensamma 

prioriteringar 2022-2026 

 
Figur 24 Globala hållbarhetsmålen: mål 3 God hälsa och välbefinnande, mål 6 Rent vatten och sanitet för alla, mål 11 

Hållbara städer och samhällen och mål 12 Hållbar produktion och konsumtion samt nationella miljökvalitetsmålet Giftfri 

miljö. 

Under 2021 har kemikaliegruppen arbetat med att ta fram ett nytt kemikalieprogram för 
att ersätta kemikalieplanen 2017-2021. Syftet är att kommunen ska arbeta strategiskt 
med kemikaliehantering och följa gemensamma prioriteringar för kemikaliearbetet. 
Tillsammans ska vi arbeta för att nå de mål som är mest angelägna ur ett 
kemikalieperspektiv för kommunen. 
 
I december 2021 beslutade kommunfullmäktige det nya kemikalieprogrammet med 12 
mål som ska nås senast 2026. Programmet har en gemensam prioritetsordning för hur vi 
ska hantera kemikalier och arbetet fokuserar på fem fokusområden:  

1. Strategisk kemikaliehantering  
2. Upphandling och inköp 
3. Giftfri miljö för barn och unga 
4. Kemikaliesmarta fastigheter och byggnationer  
5. Hållbar plastanvändning 

 
Med dessa prioriteringar strävar vi efter att nå en giftfri och hållbar 
kemikalieanvändning. Genom att följa kemikalieprogrammet bidrar vi till att uppnå 
globala hållbarhetsmål och nationella och regionala miljömål. 

 

8. Lokala åtgärder i regionala program 
 
Kommunen har åtagit sig åtgärder i flera regionala åtgärdsprogram. Under 2021 har vi 
arbetat med dessa: 

 åtgärder i regionalt åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2016-2021,  

 regionalt åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2017-2021,  

 Grön handlingsplan,  

 klimatprogrammet (som bygger på regionalt åtgärdsprogram Anpassning till ett 
förändrat klimat 2021-2025 och regionalt åtgärdsprogram Minskad 
klimatpåverkan 2021-2025).  

 
Det handlar om totalt 61 åtgärder.  Av dessa har vi redan genomfört 20 stycken.11 
 

 

                                              
11 I fortsättningen på detta kapitel omfattar redovisningen regionalt åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2016-
2021, regionalt åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2017-2021 och Grön handlingsplan. Klimatprogrammet 
redovisas under ett eget kapitel. 
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Figur 25 Status t.o.m. 2021, genomförande av lokala åtgärder i regionala program. 

 
8.1. Grön handlingsplan 

 
Grön handlingsplan gäller t.o.m. 2022. Kommunen har åtagit sig 12 åtgärder i 
handlingsplanen. Av dessa har vi genomfört 6 stycken. Dessa åtgärder handlar om: 

 friluftsliv,  

 ökad kunskap om allemansrätten,  

 att vi informerat om vad och hur man kan söka projektpengar,  

 ökad andel lövskogar och tallskogar samt  

 frihuggning av skyddsvärda träd.  
 
Flera av åtgärderna har vi kunnat genomföra som en del av Friluftslivets år 2021. Tre 
åtgärder är inte påbörjade. Ambitionen är att ta hand om två av dessa när 
grönstrukturplanen ska revideras. Den tredje åtgärden rör utbildningar om planering och 
skötsel av kommunernas ruderatmarker, gräsytor eller andra "stadsmarker". I nuläget är 
det osäkert om det finns ett behov av en sådan utbildning och om resurser kan läggas på 
det. 

 

 
Figur 26 Status 2021, genomförande av åtgärder Grön handlingsplan. 
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8.2. Hälsans miljömål  
Regionalt åtgärdsprogram Hälsans miljömål 2016-2021 avslutades vid årets slut. 
Kommunen har åtagit sig 16 åtgärder i detta regionala åtgärdsprogram. Av dessa har vi 
genomfört 6 stycken. Dessa åtgärder handlar om: 

 kemikaliehantering,  

 saneringsåtgärder av riskklass 1-objekt (förorenade områden),  

 insatser för grönstrukturen (bl.a. pollineringsprojekten, se avsnitt 5.1),  

 god bebyggd miljö i Översiktsplanen 2040 samt  

 ökad återvinning av avfall.  
 
En åtgärd har status ej påbörjad, dvs saneringsåtgärder av riskklass 2-objekt. Orsaken är 
att inga riskklass 2-objekt har kommit till saneringsåtgärder. Det finns heller inga 
riskklass 1-objekt som har kommit till saneringsåtgärder.  
 
När det gäller arbete med förorenade områden (inklusive potentiellt förorenade 
områden), inventering och riskklassning enligt MIFO fas 1 och 2 samt saneringsåtgärder 
av riskklass1-objekt och 2-objekt satsar miljöförvaltningen mycket och gör mycket i 
förhållande till vad som krävs. Det är ett omfattande och komplext arbete som kräver 
lång tid i anspråk ifall det finns riskklass-objekt, innan man kan gå i mål. 
 

 
Figur 27 Hälsans miljömål slutligt resultat. 

 
Även i detta åtgärdsprogram finns åtgärd för grönstrukturplanering. Kommunen har en 
grönstrukturplan och det finns även delar i Översiktsplan 2040 som rör detta. 
Kommunen jobbar aktivt med att öka andelen grönska i nya investeringsprojekt, men 
även för att utveckla den befintliga miljön.  
 
En av åtgärderna i detta åtgärdsprogram var kommunala kulturmiljöunderlag och 
kulturmiljöprogram. För att kunna genomföra en del av den åtgärden sökte fritids- och 
kulturförvaltningen pengar från miljömålspotten. 
 

8.2.1.Miljömålspotten - Inventering av kulturmiljöer: hur ser det ut med kyrkbyar 
och småorter i Habo kommun?  

Fritids- och kulturförvaltningen fick 30 000 kr från miljömålspotten 2021 för att göra en 
inventering av kulturmiljöer i anslutning till bebyggelse i kommunen. – ”Med hjälp av kompetens 
från Länsmuseet har vi kunnat göra en kulturhistorisk inventering av kyrkbyarna i Gustav Adolf, 
Brandstorp och Habo kyrka”, säger Åse Thomasson på fritids- och kulturförvaltningen. Denna 
inventering kompletterar en kulturhistorisk inventering av de centrala delarna av Habo. Resultatet 
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av inventeringen visar på ett bra och överskådligt sätt information dels om det kulturhistoriska 
värdet, dels sådant som är intressant för besökare att kunna hitta i vår kommun. Resultatet av 
inventeringen finns tillgängligt i en rapport och i kommunens karttjänst Geosecma.  
 

8.3. Vattnets miljömål 
Regionalt åtgärdsprogram Vattnets miljömål 2017-2021 avslutades vid årets slut. 
Kommunen har åtagit sig 11 åtgärder i detta regionala åtgärdsprogram. Av dessa har vi 
genomfört 6 stycken. Dessa åtgärder handlar om: 

 tillsyn av ledningsnätet,  

 information till allmänheten om värden i sjöar och vattendrag,  

 information till fastighetsägare med enskilt vatten,  

 tillsynsinsats på miljöfarliga verksamheter som påverkar vattenförekomster, 

 beredskapsplaner och övning rörande hur olyckor inom kommunens 
vattenskyddsområden ska hanteras samt  

 aktuella vattenskyddsområden. 
 
En åtgärd har status ej påbörjad. Det handlar om kommunal VA-rådgivare.  
 
Flera av de åtgärder som är påbörjade eller genomförda till hälften handlar om VA-
planer. Dessa åtgärder kommer att slutföras som en del i arbetet med klimatanpassad 
VA-plan, se avsnitt 6.1. 
 

 
Figur 28 Vattnets miljömål slutligt resultat. 
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Miljöprogram 2020-2030

Mål Nyckeltal Resultat 2020 Resultat 2021 Kommentar 2021

1 Mellan år 2020-2030 ska de kommunala om- och 
nybyggnationerna vara miljöcertifierade enl. SGBC:s 
kriterier för Miljöbyggnad. Indikator 1 och 3 ska alltid 
uppfylla kravet för guld och det samlade betyget för alla 
indikatorer ska minst
vara brons.

Andel kommunal om- och nybyggnation som är 
klassad som Miljöbyggnad enl. SGBC och där 
kommunen är byggherre (procent). 80% av dessa ska 
uppnå ett samlat betyg för silver och övriga betyget 
brons. Indikator 1 och 3 ska
alltid uppfylla kravet för guld.

0% se kommentar Habo bostäder: Vi har gjort jämförelse med kraven ställda på nybyggnationen 
liljekonvaljen och vi uppfyller kriterierna för guld på indikator 1 samt 3. Vi 
kommer inte att miljöcertifiera denna byggnad då det skulle medföra en 
betydligt högre kostnad för huset. Vi har fått uppgifter på att det skulle medföra 
kostnader från 500 000 kr och uppåt och det är inte ekonomiskt försvarbart i 
dagsläget. I slutändan drabbar det våra hyresgäster med högre hyra/dyra 
lägeheter. Dock kommer vi ta med det i beräkningarna vid kommande 
nybyggnationer. Tekniska förvaltningen: Inga färdigställda 2021. Kärnekulla 
skola och förskola byggs som miljöbyggnad silver och ska vara klara 2023.

2 Kommunens verksamheter och bolag ska under åren 2020-
2030 endast använda energi (el och värme) från fjärrvärme 
och/eller förnybara källor.

Andel energi från förnybara energikällor i kommunala 
lokaler (Ja/nej eller procent).

100% 100%

Total kommunal förnybar elproduktion (MWh). 1414,629 MWh 561 MWh  Habo energi: 159 MWh, Kraftstationen har varit avstängd större del av året pga 
fel. Därav endast 140 MWh vattenkraft. Tekniska förvaltningen: 402 MWh.

Total installerad effekt solceller på kommunala 
byggnader och mark (kWp).

465,35 kWp 465,35 kWp Habo energi: 33,95 kWp, Tekniska förvaltningen: 431,4 KWp

Total kommunal elproduktion från småskalig 
vattenkraft (MWh).

1077,296 MWh 140 MWh Kraftstationen har varit avstängd större del av året pga fel. Därav endast 140 
MWh vattenkraft. 

4 Kommunen ska producera minst 30 000 MWh/år förnybar 
energi (övrig energiproduktion exklusive el) senast år 2030.

Total kommunal förnybar energiproduktion, exklusive 
el (MWh).

25 356 MWh 29 932 MWh Habo: 26 417 MWh, Fagerhult: 3 515 MWh

7 Kommunens upphandlade transporter ska ske med 
förnybara drivmedel senast 2030.

Andel förnybara drivmedel vid kommunens
upphandlade transporter (procent).

0% - inga sådana upphandlingar under 
året

100 % - avser skolskjuts Vid upphandling av slamtransporter och parkeringsbevakning har vi använt 
”förnybara drivmedel” som mervärde. Samtliga avfallstransporter 100% 
förnybart drivmedel.

Antal laddpunkter ägda av kommunen och antal 
offentliga laddplatser i kommunen (st).

31 st 31 st, varav 13 st offentliga Habo energi för över denna åtgärd till sitt ledningssystem. Miljömålet 2022 
innefattar handlingsplan som delmål 1. Vi kommer mäta utfallet slutet av 2022. 
TK: 8st beställda men ej levererade pga komponentbrist

Andel avtal där miljökrav ställs (procent). 0% 100% - avser 12 av totalt  12 
upphandlingar 

8 Infrastrukturen för miljöbilar ska byggas ut.

Kommunen ska producera minst 2100 MWh/år förnybar el 
(varav 1 400 MWh småskalig vattenkraft och 700 MWh 
solel) senast år 2030.

3

9

Kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri år 2030. 
Referens: 2018: 41.3 procent.

Antal tankställen för biogas (st).

Livscykelanalyser (LCA) ska vara en naturlig del i 
upphandlingsprocessen och lämpliga miljökrav ska ställas, 

     

Andel miljöfordon inom fordonsflottan (procent).5

Kommunens personbilar ska vara fossilbränslefria år 2025. Andel miljöbilar bland personbilar inom 
fordonsflottan (procent).

6

47%

66%

0 st

46%

65%

0 st

Svårt med maskiner mm som inte är fossildrivna, avvaktar marknaden och nya 
avtal. RT: 38 %, SOC: 68 %, TK:  30 % andel miljöfordon

RT: 50 %, SOC: 68 %, TK: G/P, TK:  41%  FOK: Har bara en personbil på egen 
leasing inom FOK. Leasing går ut 2023-05-06. Mätarställning 25/1 -20: 3294, MF: 
Miljöförvaltningen har endast ett fordon, den ägs av bilpoolen. I dagsläget inte 
aktuellt att ersätta det men det kommer ske inom programperioden. 
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Andel upphandlingar där livscykelanalyser gjorts, i de 
fall upphandlingen bedömts ha betydande 
miljöpåverkan (procent)

0% 0% Kompetens saknas för att göra livscykelanalyser

11 Minskad mängd papperskonsumtion (utskriftsark) i 
kommunala verksamheter (kg).

104 000 kg 63 400 kg Miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen arbetat intensivt med att gå över 
till digitalt ärendeflöde vid årsskiftet 2021/2022.  Så lite som möjligt skrivs ut, 
och mesta möjliga utskrifter sker dubbelsidigt. 

Antal e-tjänster som kommunen erbjuder (st). 67 81 Inför 2021 lanserade kommunen en digital bygglovstjänst. FoK erbjuder under 
Mina Sidor 5 e-tjänster, biblioteket erbjuder 4 tjänster för digital media, i 
föreningsportalen finns 7 bidrag att söka digitalt. Inom kort planeras också 
bokning via webb på en del av sporthallarna i kommunen.

Andel närproducerade livsmedel i kommunala 
verksamheter (procent).

13% 12%

Andel ekologiska livsmedel i kommunala 
verksamheter (procent).

29% 29%

13 Kommunen ska källsortera allt sitt avfall (inklusive 
matavfall) senast år 2023.

Andel källsorterat hushållsavfall (procent). 80% 95% Allt avfall från verksamheterna sorteras utom på Slätten där möjligheten saknas. 
Källsortering införd vid Furusjö badplats, övriga kommunala stränder endast 
restavfall. Papperskorgar vid grillplatser mm töms i restavfallskärl vid Slätten.

Andel källsorterat övriga fraktioner (procent). 80% 100% Väldigt lite som inte är hushållsavfall i verksamheterna, finns lite på Slättens IP. 
Sådant avfall körs till Sibbabo.

14
Matsvinnet från de kommunala tillagnings- och 
beredningsköken
ska minska.

Mängd kantinsvinn, mäts genom stickprov(kg/%) 16% 15%

Mängd tallrikssvinn, mäts genom stickprov (kg/%) inga mätningar gjorda 2020 11%

16
Kommunen ska arbeta för att främja ekosystemtjänster vid 
planering och drift.

Antal insatser som avser 
produktion/anläggningsarbeten
av gata/parkområde (st)

0 1

Antal insatser som avser nyproduktion av områden 
med bebyggelse (st)

0 1

16 Kommunen ska vara väl anpassad efter klimatförändringar 
och de samhällspåverkande konsekvenser som följer av 
dessa.

Antal kvadratmeter gröna tak på kommunala 
byggnader (st).

0 0

Andel verksamheter för vilka en risk- och 
sårbarhetsanalys inför ett förändrat klimat har 
genomförts (procent).

0 0 Kommunövergripande analys genomförd. Arbete sker i  olika gemensamma 
arbetsgrupper, t.ex. arbetsgruppen för klimatanpassning, arbetsgrupp kring ras- 
och skred. Under året har en stor arbetsinsats gjorts i anslutning till 
framtagandet av kommunens klimatanpassade VA plan. 

Kommunen ska utbilda och engagera sina anställda för att 
skapa ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Den webbaserade utbildningen är reviderad år 2023 
och 2026 (ja/nej).

ej relevant 2020 ej relevant 2021

1 Kommunen ska engagera elever och barn i skolor och 
förskolor för att skapa ett aktivt miljö- och 
hållbarhetsarbete

Andel elever och barn som deltagit i genomförda 
miljö- och hållbarhetsprojekt/aktiviteter (procent).

100% 100% Utfallet på 100 % omfattar aktiviteter samt den undervisning som sker genom 
läroplanernas miljöinslag.

Kommunen ska arbeta aktivt för att minimera miljö- och 
klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen.

12

10 Kommunens verksamheter ska främja fossilfria produkter 
enligt principer för cirkulär ekonomi vid upphandling.

Andel medarbetare som har genomgått webbaserad 
grundläggande miljöutbildning (nyanställda och 
medarbetare som inte tidigare genomgått 
utbildningen) (procent).

        
      

då upphandlingen bedöms ha betydande miljöpåverkan.

Andel upphandlingar där krav ställs för att främja
fossilfria produkter (procent).

Kommunens verksamheter ska minimera sin 
resursanvändning genom ökad digitalisering.

17

19 Kommunen ska uppmuntra företag och föreningar i den 
geografiska kommunen till att aktivt jobba med ett 
miljörelaterat förbättringsarbete.

Kontinuerligt arbete för att ge företag och föreningar 
tips kring verktyg för ett miljörelaterat 
förbättringsarbete (ja/nej).

ja

0% - inga sådana upphandlingar under 
året

80%

0% - inga sådana upphandlingar under 
året

Har inte varit aktuellt under året. Har följt de rutiner som finns gällande 
upphandling. Följer de avtal som finns.

ja

95%
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Antal företag och föreningar som deltagit i 
arrangemang/aktiviteter med miljö- och 
hållbarhetsfokus (stycken).

        
        

 

Kontinuerligt arbete för att informera och uppmuntra 
invånarna att agera miljösmart har skett (ja/nej).

        
      

 

jaJa20 Kommunen ska informera och uppmuntra invånare för att 
underlätta en miljömedveten livsstil.

Antal publika arrangemang/kampanjer med miljö- och 
hållbarhetsfokus.

235

3 Exempel på arrangemang/kampanjer under 2021: Friluftslivets år, Earth hour, 
Håll Sverige rent, Hållbarhetsveckan och Föreningsdialog.

Exempel på arrangemang/kampanjer under 2021: Friluftslivets år, Earth hour, 
Håll Sverige rent, Tema allemansrätten och Hållbarhetsveckan.

18
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Åtg. nr Åtgärdsnamn Regionalt 
åtgärdsprogram

Beskrivning av åtgärden Indikator Vägledning för bedömning Ansvarig Beskrivning 2021 Bedömning 2021 (G, 
H, P, E)

Status

1 Systematiskt 
klimatanpassningsarbete

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut, och kräver ett systematiskt arbete för att på ett 
kostnadseffektivt sätt kunna möta de risker som ett förändrat klimat medför på  verksamheten. Länets 
verksamheter drabbas olika hårt av de konsekvenser som klimatförändringarna medför, och därför kommer det 
systematiska arbetet skilja sig åt mellan aktörer. Att ta hjälp av andra organisationer som är i samma sits eller 
har kommit längre, för att själv få draghjälp, kan vara en framgångsfaktor. Att dessutom ta ett ansvar för att 
aktivt sprida och kommunicera det organisationen gör inom sakområdet klimatanpassning lyfter arbetet. 
Aktören ska, under programperioden, på ett systematiskt sätt arbeta med klimatanpassning. Åtgärden omfattar 
även att samverka med andra aktörer och sprida de goda exempel som aktörer gör inom arbetsområdet 
klimatanpassning.

Antal genomförda steg i Lathunden (eller 
motsvarande processtöd).

G: Organisationen har genomfört steg 0-6 i Lathund 
för klimatanpassning under programperioden (eller 
motsvarande steg i annat system). H: Organisationen 
har genomfört steg 0-3 i Lathund för 
klimatanpassning under programperioden (eller 
motsvarande steg i annat system). P: Organisationen 
har genomfört steg 0-1 i Lathund

KLK I samband med framtagandet av klimatprogram 2021-2025 har vi aktivt 
arbetat med lathunden. Bedömningen är att arbetet kommit ungefär 
halvvägs under förra året.

H

2 Handlingsplan för mest 
betydande klimatrisker

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Under den föregående programperioden mognade klimatanpassning som sakområde kraftigt, vilket medförde 
ett delvis nytt sätt att hantera området. För att som organisation kunna hantera klimatrisker som påverkar 
verksamheten, behöver verksamheten kartlägga och identifiera vilka områden de rör sig om. Det handlar om att 
på ett systematiskt sätt genomlysa sin/a verksamhet/er och på så sätt identifiera de mest betydande 
klimatriskerna. Länets offentliga aktörer påbörjade var sin klimat- och sårbarhetsanalys under framtagandet att 
detta åtgärdsprogram, och kan välja att låta den utgöra grund för denna åtgärd. För andra aktörer kan 
handlingsplanen bottna i de eventuella riktlinjer som aktören drivs av. Åtgärden innebär att aktören, på ett sätt 
som passar verksamheten och på ett systematiskt sätt, genomlyser sin verksamhet och identifierar sårbarheter 
och behov. Resultatet ska utmynna i en handlingsplan, som är utformad på ett för verksamheten passande sätt. 
För vissa aktörer kan det innebära att handlingsplanen integreras i ordinarie processer. Handlingsplanen ska 
börja gälla senast vid programperiodens slut. Följande punkter bör beskrivas/ vara med: • Kopplingen till 
eventuell risk- och sårbarhetsanalys (RSA) • Kopplingen till PBL-bestämmelsen och klimatrisker i 
översiktsplanen (för kommun) • Kopplingen till styrdokument enligt Lagen om extraordinära händelser (LEH), 
för krisberedskap (för kommun)

Handlingsplan som är framtagen, förankrad 
internt och beslutad.

G: Handlingsplanen är framtagen, förankrad internt 
och beslutad. H: Handlingsplanen är framtagen och 
förankrad internt. P: Handlingsplanen är under 
framtagande.

KLK och RT i samarbete 
med övriga 
förvaltningar & bolag

I samband med framtagandet av klimatprogram 2021-2025 har vi aktivt 
arbetat fram åtgärder och fördelat roller, uppgifter och ansvar. Vi har en 
arbetsgrupp för klimatanpassning där representanter för 
kommunledningsfförvaltningen, miljöförvaltningen, tekniska förvaltningen 
och räddningstjänsten deltar. Fortsatt arbete kommer att göras med att 
förstärka de kopplingar som krävs till relevanta styrande dokument, 
beskrivna i åtgärdsprogrammet. I början av nästa mandatperiod kommer nya 
risk- och sårbarhetsanalyser utföras i alla förvaltningar där händelser med 
koppling till klimatanpassning analyseras. Delprogram Krisberedskap och 
civilt försvar uppdateras minst en gång per mandatperiod.

G 

3 Grönska i bebyggd miljö Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Alla länets kommuner har en värmeökartering över huvudorten och en skyfallskartering över hela kommunen. 
Med utgångspunkt i dessa, och med syfte att minska påverkanstrycket på människors hälsa, bör den strategiska, 
långsiktiga grönstrukturplaneringen fördjupas hos respektive aktör. Klimateffekten höga temperaturer bör därmed 
ingå som ett perspektiv i både den långsiktiga, strategiska grönstrukturplaneringen och i de faktiska fysiska åtgärder 
som genomförs, men även klimateffekten översvämning adresseras här. Delar av denna åtgärd kan vara sådant som 
redan genomförs i den kommunala samhällsplaneringen och i det strategiska miljöarbetet. Åtgärden innebär att 
kommunen genomför aktiviteter, anpassade till respektive kommuns verksamhet och behov, i syfte att fördjupa sin 
grönstrukturplanering. Dessa aktiviteter ska ta hänsyn till ekosystemtjänster och grön infrastruktur. Det kan innebära 
att 1.  genomföra strategiska åtgärder (grönstrukturplanering)

1. Genomförd och antagen 
strategi/handlingsplan.

G: Den valda aktiviteten (och dess indikator) är 
genomförd/i löpande verksamhet. H: Den valda 
aktiviteten (och dess indikator) är bedömd till mer 
än hälften genomförd. P: Den valda aktiviteten 
(och dess indikator) är bedömd som påbörjad.

TK - plan, gata/park Grönstrukturplan finns och har utvecklats i ÖP 2040, men behöver ses över. 
Utifrån klimatperspektivet behöver planen uppdateras. Denna revidering har 
påbörjats i och med ÖP:n  och ska uppdateras/slutföras 2023.Vi jobbar aktivt 
med att öka andelen grönska i våra nya investeringsprojekt, men även för att 
utveckla den befintliga miljön. 

P

4 Risk för översvämning och skred 
vid förorenade områden

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

I länet finns ett stort antal förorenade områden med risk för översvämning vid långvarig nederbörd, skyfall 
och/eller vattendragshöjning samt områden med skredrisk. Dessa risker behöver hanteras av berörda 
verksamhetsutövare och fastighetsägare, med stöd av tillsyns-myndigheten. Under programperioden 
genomförs insatser, från både regionala och lokala myndigheter, för att gemensamt lyfta frågan till 
verksamhetsutövare och fastighetsägare i länet. Klimateffekterna översvämning och skredrisk bör ingå som ett 
perspektiv i både den långsiktiga, strategiska planeringen och i de faktiska fysiska åtgärder som genomförs. I 
översvämningsrisker innefattas här även instängda områden vid skyfall. Åtgärden innebär att kommunen 
genomför aktiviteter, anpassade till respektive kommuns verksamhet och behov, i syfte att minska risken för de 
förorenade områden som ligger i riskzon för översvämning och/eller skred. Det kan innebära att: 1. Kommunen 
genomför strategiska åtgärder inom kommunens miljötillsyn, såsom att identifiera områden med riskklass 1 och 
2 där risk finns för översvämning och/eller skred/ras.

1. Strategiska åtgärder är vidtagna. G: Den valda indikatorn är genomförd. H: Den 
valda indikatorn är bedömd till mer än hälften 
genomförd. P: Den valda indikatorn är bedömd 
som påbörjad.

MF Miljöförvaltningen medverkar i arbetet genom medverkan i gemensamma 
arbetsgrupper

P

5 Dagvatten Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Samhället känner av klimatförändringens effekter framförallt genom mediet vatten, där dagvatten är  en 
betydande faktor. Dagvatten definieras som tillfälliga flöden av regnvatten, smältvatten och framträngande 
grundvatten samt spolvatten. Denna definition är hämtad från propositionen Allmänna vattentjänster, prop. 
2005/06:78. Samhället måste arbeta för att klimatanpassa vattnet, både avseende kvalitet och kvantitet. Länets 
kommuner har under flera år arbetat med  översvämningsproblematik och kontinuerligt genomfört åtgärder. 
Många åtgärder är även planerade att genomföras de kommande åren. Detta arbete är något kommunerna 
fortsätter att göra i egen takt under programperioden, men med förstärkning av denna åtgärd. Länsstyrelsen 
erbjöd under föregående programperiod kompetenshöjande insatser inom dagvattenhanteringsfrågan och 
kommer så även göra under denna programperiod. Åtgärden innebär att: a) Länsstyrelsen tar fram riktlinjer 
eller motsvarande kopplade till översvämningsproblematik kopplat till dagvatten, framförallt avseende lokal 
dagvattenhantering. b) Länsstyrelsen genomför en utbildning om klimatanpassad dagvattenhantering för länets 
kommuner. Kommunerna deltar som stöd i framtagandet i punkt a, samt som deltagare i punkt b.

Punkt a och punkt b är genomförda. G: Punkt a och b är genomförd. H: Punkt a är 
genomförd. P: Punkt a är påbörjad

TK - vatten Punkt a: ej påbörjad eftersom kommunen inte fått förfrågan om att delta 
som stöd, länsstyrelsen ansvarig. Punkt b: ej genomförd eftersom LST inte 
har bjudit in till avsedd utbildning. Kommunen har inte rådighet över denna 
åtgärd, länsstyrelsen ansvarig för att initiera.   

E 

6 Vattenförsörjning Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Eftersom samhället känner av klimatförändringens effekter framförallt genom mediet vatten, där 
vattenförsörjning är en del, behöver samhället även arbeta för att klimatanpassa det. Länets kommuner har 
under flera år arbetat med sin vattenförsörjning och kontinuerligt genomfört åtgärder. Många åtgärder är även 
planerade att genomföras de kommande åren. Detta arbete är något kommunerna fortsätter att göra i egen 
takt under programperioden, men med förstärkning av denna åtgärd. Länsstyrelsen erbjöd under föregående 
programperiod kompetenshöjande insatser för klimatanpassad dricksvattenhantering, inom ramen för 
Livsmedelverkets projekt KASKAD, där en handbok och ett tillvägagångssätt för klimatanpassning av den 
kommunala vattenförsörjningen presenteras. Åtgärden innebär att kommunen genomför aktiviteter, anpassade 
till respektive kommuns verksamhet och behov, i syfte att klimatanpassa sin vattenförsörjning. Det kan innebära 
att 4. Arbeta utifrån det tillvägagångssätt som presenteras i KASKAD.

4. Tillvägagångssättet är implementerat i 
ordinarie verksamhet.

G: Den valda indikatorn är genomförd. H: Den 
valda indikatorn är bedömd till mer än hälften 
genomförd. P: Den valda indikatorn är bedömd 
som påbörjad. P: Den valda indikatorn är bedömd 
som påbörjad.

TK - vatten Pågående arbete med vattenförsörjningsplanen. Klimatanalysen 
implementeras i planen.

H
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29 Ta hänsyn till och förebygga 
ngativa klimateffekter som ingår 
i kommunens klimat- och 
sårbarhetsanalys

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Förändringar i klimatet ger upphov till klimateffekter, och dessa kan ge upphov till samhällskonsekvenser. 
Samhällskonsekvenserna kan orsakas av en klimateffekt eller av flera klimateffekter i kombination. I den 
nationella strategin för klimatanpassning har vissa samhällskonsekvenser bedömts vara särskilt angelägna i det 
fortsatta arbetet med klimatanpassning. Dessa prioriterade utmaningar är: • Ras, skred och erosion som hotar 
samhällen, infrastruktur och företag. • Översvämningar som hotar samhällen, infrastruktur och företag. • Höga 
temperaturer som innebär risker för hälsa och välbefinnande för människor och djur. • Brist i 
vattenförsörjningen för enskilda, jordbruk och industri. • Biologiska och ekologiska effekter som påverkar en 
hållbar utveckling. • Påverkan på inhemsk och internationell livsmedelsproduktion och handel. • Ökad 
förekomst av skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som påverkar människor, djur och växter. 
De klimateffekter som kommunen beskrivit i klimat- och sårbarhetsanalysen ska kopplas ihop med programmet 
för trygghet och hälsa samt/eller relevant delprogram och hanteras där.

Tar programmet för trygghet och hälsa 
samt/eller relevant delprogram, hänsyn till de 
klimateffekter som ingår i kommunens KSA?

G: Programmet för trygghet och hälsa samt relevant 
delprogram tar hänsyn till alla klimateffekter som 
ingår i kommunens KSA. H: Programmet för 
trygghet och hälsa samt relevant delprogram tar 
hänsyn till ungefär hälften av de klimateffekter som 
ingår i kommunens KSA. P: Programmet för 
trygghet och hälsa samt relevant delprogram tar 
hänsyn till någon av de klimateffekter som ingår i 
kommunens KSA.

RT i samarbete med KLK Arbetet är påbörjat i och med framtagandet av klimatprogrammet. Progam 
för trygghet och hälsa revideras normalt en gång per mandatperiod. Detta 
arbete kommer att inledas under hösten 2022.

P

30 Kartläggning av riskområden vid 
skogsbrand

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Till följd av ett förändrat klimat ökar skogsbrandrisken. Åtgärden innebär att identifiera områden inom 
kommunen där en skogsbrand kan medföra skada på • elförsörjning, • vattenförsörjning och • privata och 
offentliga byggnader. Denna kartläggning görs inom ramen för programmet för trygghet och säkerhet samt dess 
delprogram.

Kartläggningen är genomförd och kopplar till 
relevant delprogram kopplat till programmet 
för trygghet och säkerhet

 G: Kartläggningen är genomförd och kopplar till 
relevant delprogram kopplat till programmet för 
trygghet och säkerhet. H: Kartläggningen är 
genomförd. P: Kartläggningen är påbörjad.

RT Räddningstänsten har påbörjat studier och analys av tidigare utförda 
kartläggningar av insatstider och risker för skador på samhällsviktiga 
verksamheter. P

31 Upprätta en klimatanpassad VA-
plan

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Klimatförändringar och översvämningar, ökade miljökrav och en åldrad infrastruktur innebär ökade krav på 
kommunernas vatten- och avloppsverksamhet. Utanför det kommunala verksamhetsområdet riskerar 
bristfälliga små avloppsanläggningar att sprida smittoämnen och bidra till att vattenförekomster inte uppnår 
god status. En strategisk och långsiktig VA-planering som omfattar både dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
blir kommunens verktyg för att lyfta fram problem och prioritera åtgärder för att kostnadseffektivt möta de 
utmaningar som man står inför. En väl genomförd VA-planering ger en beredskap och gör kommunen betydligt 
bättre rustad för att möta utmaningarna på VA-området och möjlighet att påverka utvecklingen i positiv 
riktning. Att klimatanpassa VA-planen handlar om att kommunen beskriver och resonerar kring följande fyra 
nyckelord: • Varmare • Torrare • Blötare • Ras och skred

• Kartläggning av verksamheter och funktioner 
i dricksvattenkedjan som är sårbara för 
klimatförändringar är genomförd. • 
Beslutsunderlag för prioriteringar och 
klimatanpassade åtgärder finns

G: Kartläggning av verksamheter och funktioner i 
dricksvattenkedjan som är sårbara för 
klimatförändringar är genomförd och 
beslutsunderlag för prioriteringar och 
klimatanpassade åtgärder finns. H: Kartläggning av 
verksamheter och funktioner i dricksvattenkedjan 
som är sårbara för klimatförändringar är genomförd 
och beslutsunderlag för prioriteringar och 
klimatanpassade åtgärder är påbörjad. P: 
Kartläggning av verksamheter och funktioner i 
dricksvattenkedjan som är sårbara för 
klimatförändringar är påbörjad

TK i samarbete med 
MF, RT och KLK

Klimatanpassningssamordnaren (KAS) vid kommunledningsförvaltningen 
deltar som en resurs i arbetet med VA-plan/delplaner. Miljöförvaltningen  
och räddningstjänsten medverkar i arbetet genom aktivt deltagande i flera 
av arbetsgrupperna till VA-planen.  - Vision- och strategi 2030 - antagen av 
KF samt - Utbyggnadsplanen är antagen av KS.

H

32 Tillsyn av egenkontroll i förskolor 
och skolor för att säkerställa att 
planer, rutiner och solksydd 
fungerar tillfredsställande

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Sommarvärme och värmeböljor kan bli påfrestande och orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Särskilt 
har längre perioder av höga temperaturer stor betydelse för hur hälsan  påverkas. Dygnets högsta temperatur 
kan vara viktig, men dygnets lägsta temperatur har också betydelse; om nätterna är svala kan kroppen 
återhämta sig. För att minska påverkanstrycket på de barn och unga är det viktigt att de planer och rutiner som 
finns framtagna följs, samt att de solskydd som finns vid respektive fastighet och rum fungerar. Detta ska 
kontrolleras via egenkontroll, men dessutom genomförs tillsyn enligt tillsynsplan. Åtgärden innebär att tillsyn av 
egenkontrollen, genomförs med fokus på att • Rutiner och planer följs samt • att solskydd fungerar.

Antalet tillsynsbesök. G: Alla tillsynsbesök som genomförts under 
programperioden har säkerställt att egenkontrollen 
har fungerat H: Ungefär hälften av tillsynsbesöken 
som genomförts under programperioden har 
säkerställt att egenkontrollen har fungerat. P: Något 
tillsynsbesök som genomförts under 
programperioden har säkerställt att egenkontrollen 
har fungerat.

MF Tillsynsbesök på skolor har genomförts under 2021.

H

33 Tillsyn av egenkontroll i 
äldreboende för att säkerställa 
att planer, rutiner och solksydd 
fungerar tillfredsställande

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

Sommarvärme och värmeböljor kan bli påfrestande och orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Särskilt 
har längre perioder av höga temperaturer stor betydelse för hur hälsan  påverkas. Dygnets högsta temperatur 
kan vara viktig, men dygnets lägsta temperatur har också betydelse; om nätterna är svala kan kroppen 
återhämta sig. För att minska påverkanstrycket på de boende är det viktigt att de planer och rutiner som finns 
framtagna följs, samt att de solskydd som finns vid respektive fastighet och rum fungerar. Detta ska kontrolleras 
via egenkontroll, men dessutom genomförs tillsyn enligt tillsynsplan. Åtgärden innebär att tillsyn av 
egenkontrollen, genomförs med fokus på att • Rutiner och planer följs samt • att solskydd fungerar.

Antalet tillsynsbesök. G: Alla tillsynsbesök som genomförts under 
programperioden har säkerställt att egenkontrollen 
har fungerat H: Ungefär hälften av tillsynsbesöken 
som genomförts under programperioden har 
säkerställt att egenkontrollen har fungerat. P: Något 
tillsynsbesök som genomförts under 
programperioden har säkerställt att egenkontrollen 
har fungerat.

MF Inga tillsynsbesök har varit planerade för år 2021. Det har inte varit lämpligt 
med tillsynsbesök på äldreboenden under perioden pga pandemin och 
rådande restriktioner.

E 

34 Genomföra informationsåtgärder 
för att förebygga att invasiva 
arter tränger undan inhemska 
arter

Anpassning till ett förändrat klimat 
2021-2025

I Sveriges natur finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av 
dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och 
kostnader i form av årlig bekämpning. Invasiva arter (IAS) kan skada arter och ekosystemet och ha negativa 
effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka 
hälsan hos djur och människor negativt. På grund av ett varmare klimat kommer dels befintliga invasiva arter i 
länet att öka, och dels kommer länet att få in fler IAS (både växter och djur). Gemensamt för alla invasiva arter 
är att de utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Ju mer de sprider sig desto dyrare blir åtgärderna. 
De invasiva arter som finns i Jönköpings län idag är: • Gul skunkkalla • Jätteloka • Jättebalsamin • Smal 
vattenpest • Signalkräfta Utöver dessa sprider sig även parkslide, jätteslide, blomsterlupin, kanadensiskt gullris 
och sjögull i länet. En nykomling i länet är svarthuvad snigel (i dagsläget oklart hur stor spridning den har). 
Åtgärden innebär att Habo kommun, under programperioden, sprider information om invasiva arter både inom 
och utanför den kommunala organisationen, samt bekämpar dessa om de invasiva arterna upptäcks på 
kommunal mark. Till hjälp kan följande användas: • Checklista IAS (framtagen av Länsstyrelsen) • Broschyr som 
riktar sig till allmänheten och som kommuner ska kunna använda för att informera om IAS (under framtagande 
av  änsstyrelsen). • Avstämningsmöten med Länsstyrelsens IAS-samordnare • Utomhusträff för att förevisa olika 
bekämpningsåtgärder (arrangör Länsstyrelsen). Utöver detta kommer hanteringsprogram och riktlinjer för 
jätteloka och jättebalsamin av Naturvårdsverket.

Antal genomförda informationsinsatser. • G: Under programperioden är minst en 
informationsinsats per år genomförd med respektive 
målgrupp (inom och utanför den kommunala 
organisationen) • H: Under programperioden är 
minst en informationsinsats per år genomförd med 
någon av målgrupperna (inom och utanför den 
kommunala organisationen) • P: Under 
programperioden är minst en informationsinsats 
genomförd med någon av målgrupperna (inom och 
utanför den kommunala organisationen)

MF och TK- gata/park Under 2021 arbetade kommunekolog vid miljöförvaltningen/tekniska 
förvaltningen tilsammans med miljö- och hållbarhetsstrateg vid 
kommunledningsförvaltningen. Vi planerade och genomförde 
informationsåtgärder riktade till målgruppen utanför den kommunala 
organisationen. Vi deltog i den gemensamma nationella 
informationskampanjen ledd av Naturvårdsverket och Havs- och 
vattenyndigheten. Tilläggas kan: Miljöförvaltningen rör sig inom kommunen i 
samband med olika tillsynsbesök och kontroller. Ibland upptäcker vi invasiva 
arter. Vi informerar då alltid berörd fastighetsägare och vi rapporterar in 
förekomsten i  artportalen. Det finns bra informationsmaterial via 
Naturvårdsverkets- och Länsstyrelsens hemsidor som vi uppmärksammar på 
olika sätt. Tekniska förvaltnigen/gata-park bekämpar de invasiva arter som 
upptäcks på kommunens mark/fastigheter. Bekämpar kända bestånd enligt 
plan och vid pårigning även nya upptäckta bestånd.

P
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Åtg. nr Åtgärdsnamn Regionalt 
åtgärdsprogram

Syfte/mål med åtgärden Genomförande Vägledning för bedömning Ansvarig Beskrivning 2021 Bedömning 2021 (G, 
H, P, E)

Status

1 Systematiskt arbete med klimat 
och energi

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Syftet är att få företag och organisationer i länet att 
systematiskt jobba med att minska sina växthusgasutsläpp, 
främja den förnybara energiproduktionen och använda 
energin på ett effektivare sätt. Målet är att vi ska minska 
våra totala utsläpp[1] till 4 ton per invånare år till 2030 och 
1 ton per invånare till år 2045.Vi ska även använda energin 
på ett effektivare sätt och producera mer förnybar[2]  för 
att vi ska nå våra regionala, nationella och globala mål. 

a) Beräkning och kartläggning av verksamhetens energianvändning och 
koldioxidutsläpp genom eget beräkningsverktyg eller det av klimatrådet 
framtagna beräknings-verktyget.  b) Uppföljning årligen av följande tre 
punkter: o Utsläpp  o Energianvändning o Andelen förnybar energi (köpt 
energi resp. producerad eller andelsägd anläggning)  c) Analysera och 
identifiera verksamhetens klimat- och energiarbete, inklusive ta fram 
mål för verksamheten. d) Arbetet framåt dokumenteras i en 
handlingsplan eller annat styrande dokument som organisationen 
använder. Åtgärder från handlingsplanen prioriteras. e) Åtgärder 
genomförs. f) Sprida och samverka kring sina erfarenheter till exempel 
genom deltagande i klimat-rådets organisation och arbetsgrupper. 

G: Organisationen har genomfört steg a-f under 
programperioden (eller motsvarande steg i annat 
system). H: Organisationen har genomfört steg a-
d under programperioden (eller motsvarande steg 
i annat system). P: Organisationen har genomfört 
steg a-b under programperioden (eller 
motsvarande steg i annat system). 

KLK  Vi har miljöprogram och kemikalieprogram 
med mål rörande bl.a. klimat och energi. För 
miljöprogrammet har vi årliga handlingsplaner 
med åtgärder/aktiviteter. I klimatprogrammet 
finns åtgärder inkluderade. Arbete pågår 
kontinuerligt under pågående 
programperioder. Vi sammanställer 
årsredovisning för det strategiska 
hållbarhetsarbetet samt hållbarhetsbokslut. Vi 
använder beräkningsverktyget, i den mån detta 
verktyg är uppdaterat.

H

2 Hållbara invseteringar Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Skapa förutsättningar för att fler investerar hållbart i 
Jönköpings län. 

a) Under åtgärdsperioden fortsätter arbetsgruppen arbetet som pågår 
med utgångs-punkt i avsnittet ovan. b) Samtliga kommuner fortsätter att 
delta i arbetet genom den kommunala ekonomi-chefsgruppen och 
därigenom öka sina kunskaper om ”gröna investeringar”. 

Kommunerna: G: Aktören har stärkt sin kunskap 
och ökat sina förutsättningar att genomföra 
”gröna investeringar”. H: Aktören deltar aktivt i 
insatserna som erbjuds och återkopplar till 
arbetsgruppen om vilka insatser som behövs för 
att ta steg framåt. P: Aktören deltar i insatser som 
erbjuds av arbetsgruppen Hållbara investeringar. 

KLK Fortsatt deltagande i kommunala ekonomi-
chefsgruppen 

G 

4 Transporter och resor i 
organisationen

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Syftet är att minska de fossila koldioxidutsläppen från 
transportsektorn. Målet är att varje organisation aktivt 
jobbar med målet att minska utsläppen av växthusgaser 
från tjänsteresor, besöksresor och kundresor. 

För ett framgångsrikt resultat är det viktigt att kartlägga nuläget för 
organisationen. Organisationen ska: 1. Genomföra en kartläggning. I den 
är det väsentligt att resvanor (färdmedelsfördelning, resträcka, utsläpp, 
kostnad), organisationens fordonsflotta (fordonstyper och drivmedel) 
samt förutsättning för olika färdmedel (inventering) och 
intresse/attityder ingår. 2. Ta fram egna mål/aktiviteter. Exempel på 
åtgärder återfinns i tabell i programmet. Även aktiviteter som inte ingår i 
tabellen kan genomföras om de bedöms ha motsvarande effekt. (Målen 
kan vara befintliga, aktiviteterna nya.) Åtgärderna ska genomföras under 
programperioden. 3. Följa upp åtgärderna årligen. Uppföljning av 
utsläpp sker i åtgärd 1 ”Systematiskt arbete med klimat och energi”. 

G: Kartläggning finns. Två aktiviteter inom 
område ”Styra” är genomförda och uppföljda. 
Minst två aktiviteter från övriga tre områden är 
genomförda och uppföljda. H: Kartläggning finns. 
Aktiviteter är påbörjade. P: Kartläggningen är 
genomförd och aktiviteterna valda. Uppföljning av 
utsläpp ska ske inom ramen för åtgärd 1, dvs inga 
ytterligare kvantitativa uppföljningsmetoder är 
nödvändiga. 

KLK i samarbete med 
övriga förvaltningar+ 
Habo energi 
(kommunala bolag)

De kommunala bolagen har sedan tidigare 
infört elektroniska körjournaler, elcykel samt 
bokningsbar bil. De  har även infört en trafik- 
och fordonspolicy. Förslag till nya aktiviteter 
har tagits upp med ledningen. Dessa är 
ecodrive-utbildning för berörda samt mötes- 
och resepolicy. För de kommunala 
verksamheterna finns också en hel del infört, 
kartläggning ska påbörjas under 2022. 

P

7 Ökat samarbete i 
samhällsplanerignsprocessen

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Berörda aktörer ska ha en gemensam inriktning i 
samhällsplaneringen för att utveckla håll-bara och 
klimatsmarta samhällsstrukturer. Den fysiska planeringen 
ska användas för att stärka förutsättningarna för en större 
andel gång, cykel och kollektivtrafik och för 
befolkningstillväxt utan en ökning av trafikmängden. 

a) Aktören ska delta aktivt i samverkan i planeringsprocessen mellan 
Trafikverket, kommunen, Region Jönköpings län, Jönköpings länstrafik 
och Länsstyrelsen i Jönköpings län. Befintliga samverkansfora och 
eventuellt behov av nya forum eller for-mer för samverkan och 
samarbete identifieras. b) Aktörerna ska i en gemensam process 
formulera prioriterade områden/insatser för att varje år förbättra 
måluppfyllelse och samarbete i planeringsprocessen för att stärka 
förutsättningarna för en större andel gång, cykel och kollektivtrafik. 

G: Aktören deltar aktivt i samverkan och 
processen med att varje år formulera prioriterade 
områden/insatser är etablerad. H: Aktören deltar 
aktivt i samverkan och processen med att 
gemensamt formulera prioriterade 
områden/insatser är påbörjad. P: Aktören ingår i 
samverkan. 

TK - plan Otydligt hur genomförandet ska ske: Vad 
omfattar åtgärden och hur ska det 
organiseras? Vem ansvarar för samverkan och 
att dra igång arbetet? Inte möjligt under 
rådande förutsättning att bedöma denna 
åtgärd.

8 Metodutveckling för 
samhällsplaneringen

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Syftet är att utveckla samhällsplaneringens och den fysiska 
planeringens metoder för att åstadkomma en hållbar 
utveckling. 

a) Länsstyrelsen bjuder in deltagande aktörer till ett gemensamt 
starttillfälle för att diskutera de problem och låsningar som 
kommunerna initialt har identifierat. Exempel på behov som kan finnas 
hos kommunen för att stärka samhällsplanering för en hållbar och 
klimatsmart utveckling kan omfatta exempelvis: - Parkeringslösningars 
roll för klimatsmart planering - Vindkraft i fysisk planering - 
Resursfördelning mellan tätort och landsbygd - Kostnad och kvalitet i 
bebyggelseutvecklingen - Miljöbedömning som verktyg för hållbar 
utveckling - Hänsyn till jord- och skogsbruksmark vid exploatering - 
Samverkan i planprocessen för mellankommunala frågor som bidrar till 
klimat-målen. Lämpliga metoder att använda diskuteras. b) Kommunen 
arbetar konkret med ett problem enligt vald metod och övriga aktörer 
bistår med sin kompetens och resurser. Länsstyrelsen bjuder in till 
avstämningsträffar för erfarenhetsutbyte. Samarbetsfora som ingår i 
åtgärd 7. Ökat samarbete i samhällsplaneringsprocessen kan också 
användas. Kommunen presenterar på vilket sätt framsteg har gjorts i 
förhållande till de låsningar som identifierades i a) samt på vilket sätt 
metodiken har tillämpats. 

G: Genomfört steg a)-b) och det finns ett 
etablerat erfarenhetsutbyte som bidrar till lösning 
av problemet. Metoden är etablerad och kan 
tillämpas även på andra problem. H: Genomfört 
steg a) och arbetar med valt problem. Regionala 
aktörer bistår. P: Genomfört steg a). 

TK - plan Har ej varit möjligt att påbörja denna åtgärd 
eftersom länsstyrelsen inte bjudit in till avsett 
möte. Kommunen har inte rådighet över denna 
åtgärd, länsstyrelsen ansvarig för att initiera.   

E 

9 Trygga och sammanhängande 
vägar för cykel

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Målet är att varje kommun och Region Jönköpings län 
aktivt jobbar med målet om att det ska finnas trygga och 
sammanhängande vägar för cykel mellan bostadsområden 
och mål-punkter i tätorter och i prioriterade stråk både 
inom och mellan tätorter. 

Kommuner: Åtgärden kan göras i steg och har aktören redan gjort de 
inledande stegen kan aktören gå direkt på steg c). a) Varje kommun 
kartlägger sina cykelvägar och identifierar målpunkterna. b) Prioritera 
relationer och målpunkter där cykelvägar behöver byggas ut eller 
förbättras utifrån hur mycket de bidrar till trygga och sammanhängande 
cykelvägar. c) Genomförandeplan tas fram och utbyggnad sker. 

G: Aktören har genomfört steg a)-c) H: Aktören 
har genomfört steg a)-b) P: Aktören har 
genomfört steg a) 

TK - plan, gata/park Påbörjat arbete med att ta fram en 
cykelstrategi med tillhörande cykelplan och 
genomförandeplan.

P

11 Renovera rerus- och 
energieffektivt

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Syftet är att öka resurs- och energieffektiv renovering av 
länets fastigheter. Målet är att energianvändningen har 
effektiviserats inom befintliga byggnader.

Genomförande av denna åtgärd sker i tre steg. a) Kartläggning över 
effektiviseringspotential i fastighetsbeståndet. Fastigheternas 
kategoriseras i olika grupper efter behov och potential till 
energieffektivisering. b) Välja ut minst en fastighet med störst potential 
till resurs- och energieffektiv renovering under perioden. c) Genomföra 
resurs- och energieffektiv renovering. 

G: En fastighet är renoverad och 
energieffektiviserad. H: Kartläggningen är 
genomförd och renoveringen av utvald fastighet 
är påbörjad. P: Kartläggningen är påbörjad. 

TK - fastighet + Habo 
bostäder

Habo bostäder: Kartläggning gjord våren 2021. 
Kvarstår att välja ut fastighet och åtgärder. 
Tekniska förvaltningen: Energianvändningen 
har effektiviserats i ett antal byggnader genom 
utbyte av ljusrörsarmaturer mot LED.

P

12 Upphandling och strategiska 
inköp

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Det ställs fler och bättre klimat- och hållbarhetskrav i 
upphandlingarna i länet. 

Aktören ska genomföra minst två av följande aktiviteter under 
programperioden: • Ställa krav på minskad klimatpåverkan inom ett eller 
flera nya avtalsområden under genomförandeperioden. Det innebär att 
krav ställs på ett område där aktören inte tidigare ställt krav. För en lista 
på möjliga upphandlingsområden se Upphandlingsmyndighetens 
Miljöspendsanalys. • Ställa krav på/ upphandla tjänster istället för 
produkter, till exempel ”innetemperatur” istället för värmesystem, hyra 
till exempel arbetskläder istället för att äga i den egna organisationen. • 
Ställa krav på återvunna och begagnade produkter till exempel 
kontorsmöbler, IT-ut-rustning och produkter med återvunnet innehåll. • 
Åstadkomma förlängd livslängd av produkter genom att möjliggöra 
reparationer till exempel genom upphandling av tjänst externt eller 
internt i organisationen. För att hinna genomföra åtgärden inom 
programperioden behöver aktören ha undersökt sin upphandlingsplan 
under första genomförandeåret (2021, senast juli 2022). Aktören ska 
även följa upp miljökraven som ställs i upphandlingen. 

Åtgärden leder till dels minskade direkta utsläpp 
och dels till att öka efterfrågan och incitamenten 
till att erbjuda miljövänliga produkter samt 
förankrad och etablerade rutiner vid upphandling 
och inköp. G: Minst två aktiviteter kopplat till 
upphandling enligt alternativen ovan är 
genomförda. En förankrad och etablerad rutin 
används. H: En av aktiviteterna i listan är 
genomförd och en till är påbörjad. P: Aktören ska 
ha undersökt sin upphandlingsplan. 

KLK + Habo energi 
(kommunala bolag)

Planering och urval av vilka aktiviteter vi ska 
jobba vidare med pågår. Habo energi: 
Återbruk. Vi har under året skänkt ett soltak till 
kommunen som kommer att användas som 
solskydd på förskola. 

P

15 Öka den förnybara produktionen 
av el, värme och kyla

Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Åtgärden syftar till att öka produktionen av förnybar el och 
värme och därmed bidra till länets vision om ett 
klimatsmart plusenergilän. 

Aktören ska bidra till att öka den förnybara produktionen av el, värme 
och kyla. Det finns flera sätt att åstadkomma detta och respektive aktör 
väljer själv hur de vill genomföra åtgärden. Målet är att varje 
organisation eftersträvar att öka den förnybara energiproduktionen så 
mycket som möjligt. Varje organisation genomför åtgärder inom ett eller 
flera områden inom tabell 3 i programmet. De nya 
installationer/investeringar enligt förslagen nedan som aktören väljer att 
åta sig ska genomföras under programperioden. 

Aktören ska rapportera mängden förnybar energi 
som generas av dess insats. Som basår används år 
2020 och efterföljande år för förändringen. G: 
Aktören har installerat minst en ny 
anläggning/har ett nytt avtal eller har en ny 
investering enligt aktiviteter i Tabell 3. H: Aktören 
har påbörjat aktiviteter som listas i Tabell 3. P: 
Aktören har påbörjat 
kartläggning/offertförfrågning av aktiviteten i 
Tabell 3. 

TK - fastighet + Habo 
energi (kommunala 
bolag)

Habo energi för över denna åtgärd till sitt 
ledningssystem. Miljömålet 2022 avser 
installation av solcellspaneler på fastighet. 
Mätning av utfallet sker slutet av 2022. 

E 

20 Workshops för cirkulär ekonomi Minskad klimatpåverkan  
2021–2025

Fler företag i länet använder cirkulära affärsmodeller. Minst en workshop om cirkulär ekonomi genomförs i alla länets 
kommuner under pro-gramperioden (2021–2025). Målgruppen för 
workshopen är företag i länet. CSR Småland kontaktar kommunerna för 
att boka in dagen. Kommunerna, förslagsvis näringslivsavdelning eller 
motsvarande, sköter det praktiska kring arrangemanget som spridning 
av inbjudan och bokning av lokal etc. CSR Småland håller ihop själva 
workshopen. Arrangemanget finansieras av deltagaravgifter. Hur 
workshoparna ska byggas upp och vad som ska vara i fokus, på 
respektive workshop bestäms i dialog mellan kommunerna och CSR 
Småland. Vid önskemål kan fler workshopar per kommun anordnas, till 
exempel en allmän och en fördjupning. 

Kommunerna: G: Minst en workshop om cirkulär 
ekonomi är genomförd i kommunen. H: Datum 
för workshopen är inbokad och planering pågår. 
P: Ansvariga på kommunen har etablerat kontakt 
med CSR Småland. 

KLK Initial kontakt finns med CSR Småland

P
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Uppföljning Habo kemikalieplan, 
2022-01-27
Fokusområde Åtgärdsnamn Åtg. nr Ansvarig 

enligt KP
Nyckeltal Resultat 2020 Bedömning Status Resultat 2021 Bedömning Status

Sätt gemensamma 
kemikaliekrav på 
ramavtal för kommunen 
och bolagen

2.1.1 KLK - 
ekonomienhe
ten

Antal avtal där kemikaliekrav ställts. Hur 
många av dessa var gemensamma mellan 
kommunen och de kommunala bolagen?

Kemikalie-krav är ställda i upphandlingen: idrottsmateriel. 
Avtalsområdet inte relevant för bolagen. Finns rutin för 
kommunikation mellan kommunen och bolagen vid 
uppstart av upphandling.

Påbörjad

Kemikalie-krav är ställda i 
upphandlingen: slamtransporter, el 
och data, skolskjutsar.  
Avtalsområdena inte relevanta för 
bolagen. Finns rutin för 
kommunikation mellan kommunen 
och bolagen vid uppstart av 
upphandling.

Påbörjad

Kontroll och uppföljning 
av ställda avtalsvillkor

2.1.2 KLK - 
ekonomienhe
ten

Andelen leverantörer som är föremål för 
uppföljning av totalt antal leverantörer som 
levererar varor för mer än 10 prisbasbelopp 
och tjänster/entreprenader för mer än 100 
prisbasbelopp.

Stickprov gjort på  upphandlingen: idrottsmateriel.

Påbörjad

Nya avtal, kontroller planerade 2022

Påbörjad

Rutin vid upphandling för 
nyinköp av leksaker och 
inventarier

2.1.3 BUF Andel inköp som görs inom ramavtal När upphandling får man information om lämpligt köp 
utifrån miljöaspekt. Finns det miljövänliga alternativet i 
ramavtalet så väljs detta.

Genomförd 

När upphandling sker får man 
information om lämpligt köp utifrån 
miljöaspekt. Finns det miljövänliga 
alternativet i ramavtalet så väljs 
detta.

Genomförd 

Andel projekteringar och upphandlingar för 
ny- och ombyggnationer samt underhåll och 
reparationer där kravspecifikation har 
använts (%).

50%

Genomförd till hälften 50% Genomförd till hälften

Har loggbok upprättats för alla avslutade ny- 
och ombyggnationer under året (ja/nej)?

Vid större tillbyggnad eller nybyggnation förs loggbok. 

Genomförd till hälften Nej, endast vid större projekt Påbörjad

Informationskampanj i 
grundskolan om 
kemikalier

2.2.1 BUF Andel elever som deltagit i temat under året 
(%).

100%

Genomförd 
100%

Genomförd 
Webbaserad utbildning 
för förskolepersonal

2.2.2 BUF Antal anställda som genomfört utbildningen 
under året (st).

Utbildningen är ännu inte genomförd pga pandemin. 
Utbildningen skall ske under 2021.

Ej påbörjad 
Utbildningen är inte genomförd pga 
pandemin. 

Ej påbörjad 
Utbildning för 
beslutsfattare och chefer 
inom förskola och 
grundskola

2.2.3 BUF Antal beslutsfattare och chefer som 
genomfört utbildningen under året (st).

Utbildningen är ännu inte genomförd pga Pandemin. 
Utbildningen skall ske under 2021.

Ej påbörjad 
Utbildningen är inte genomförd pga 
pandemin. 

Ej påbörjad 
Antal genomförda inventeringar (st) Habo bostäder: Asbestsanering  Bränninge 2:14, TK: Ingen 

inventering eller sanering gjord 2020.

Påbörjad

Habo bostäder: Ingen inventering 
eller sanering gjord 2021, TK: Ingen 
sanering gjord 2021. Det finns en 
gammal inventering som beskriver 
varje fastighet, men det finns ingen 
aktuell inventering som identifierar 
särskilt farliga ämnen. 

Påbörjad

Befintliga byggnader - 
inventering av fastigheter 
och utfasning av särskilt 
farliga ämnen

2.1.4Ny- och ombyggnationer 
mm. – krav på 
byggmaterial

2.3.1

Upphandling och kontroll

Utbildning

Byggnationer

TK - Fast

TK - Fast, 
Habo 
bostäder
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Att en handlingsplan har tagits fram (ja/nej) Habo bostäder: Nej, ej påbörjat, TK: ja

Genomförd till hälften

Habo bostäder: Nej, ej påbörjat, TF: 
ja

Genomförd till hälften

Andel systemadministratörer som 
genomgått utbildning. (%)

BUN: 100, FoK: 100, RT: 100, SOC: 100, TK:100

Genomförd 

Kommunala bolagen: 100 BUN: 100, 
FoK: 100 , TF: 100, RT: 100 , SOC: 100 
, KLK: 100

Genomförd 

Antal utfasnings-/riskminskningsämnen (st) BUN: 52/56, FoK: 9 produkter innehåller utfasningsämnen, 
6 innehåller riskminskningämnen. Totalt 12 produkter 
berörs.
Ingen av produkterna är dock klassade som CMR. SOC: 
färre än 3, TK: TF har andel produkter på PRIO-listen 71 st 
varav 51 st är utfasning. Riskminskning 21 st. 

Genomförd till hälften

Habo bostäder: 5/7, Habo energi: 
1/4, Habo kraft: 2/4, BUN: 37/56, 
FoK: 3/4 , SOC: 0, TF: 6/8, RT:0, KLK: 
0, TOTALT: 110/158 av 1141 
produkter Genomförd till hälften

Andel kemiska produkter med farosymbol 
som är riskbedömda (%)

BUN: 45%, FoK: 100%, RT: 100%, SOC: 10%, TK: 70% 

Genomförd till hälften

Kommunala bolagen: 100 %, BUN: 
45%, FoK: 100%, RT: 100%, SOC: 25 
%, TF: 72 %, KLK: 100 %. TOTALT: 54 
%

Genomförd till hälften

En kemikaliesmart förskola Åtgärd: Riskbedömning 
och utfasning av leksaker 
och skadliga inventarier

2.5.1 BUF Antal verksamheter som har genomfört 
riskbedömning och har en aktuell 
åtgärdslista (beslutad med budget) (st).

15

Genomförd 

BUN: 16

Genomförd 

2.4.1Digitala stödsystemet 
Chemgroup

   
   

    
 

Systematisk kemikaliehantering Alla 
verksamheter 
som använder 
Chemgroup
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Uppföljning Regionala 
åtgärdsprogram, Habo 
kommun, 2022-01-27

Miljömål
(länkad till åtgärdsprogrammen)

Åtg. nr Åtgärdsnamn Åtgärdsprogram Åtgärden i fulltext. Förtydligande av åtgärdsbeskrivning och 
vägledning för bedömning

Beskrivning 2021 Bedömning 2021 (G, H, P, 
E)

Status Antal

04. Giftfri miljö 1 Kontroll av 
informationskravet i 
Reach

Hälsans miljömål 
2016-2020

I kommunen genomförs ett projekt där informationskravet i REACH 
testas. Under programperioden ska information för minst 20 varor 
från varje kommun samlas in i projektet. Information om produkter 
inom dessa områden ska efterfrågas: kläder, skor, elektronik,-
leksaker, hygienartiklar. Kommunen kan genomföra åtgärden på 
olika sätt. Ett alternativ är att involvera skolan genom att elever får 
i uppdrag att testa informationsplikten i REACH som ett 
projektarbete. En fördel med detta tillvägagångssätt är att 
informationen om informationskravet därigenom sprids till 
allmänheten direkt genom eleverna. Ett annat sätt att genomföra 
åtgärden är genom sommarjobb som kan kombineras med andra 
uppgifter. Länsstyrelsen anpassar redan framtaget 
förfrågningsunderlag till länet. Detta kan användas av kommunerna 
under åtgärdens genomförande.  De svar som erhålls skickas in till 
Länsstyrelsens miljömålssekretariat för sammanställning. Vid 
efterfrågan kan Länsstyrelsen hålla ett upptaktsmöte för att 
introducera åtgärden och samordna arbetet mellan kommunerna. 
Eventuellt kan informationen användas som underlag vid ett 
examensarbete. Att få genomslag i media är en viktig del av 
åtgärden vilket innebär att kommunen ska tipsa media, minst en 
gång under programperioden, om projektet.

G: Information om minst 20 varor har 
begärts in i kommunen. Detta kan 
antingen ske en gång under perioden eller 
för ett par varor varje år. Informationen är 
skickad till Länsstyrelsen.
H: Information om mindre än 20 varor har 
begärts in.
P: Projekt planeras att genomföras under 
året men är inte avslutat ännu. 

Påbörjat uppdraget men avbrutet pga pandemin P

1 1
04. Giftfri miljö 2 Kemikalier i förskolan Hälsans miljömål 

2016-2020
a) Förskollärare erbjuds att gå på en föreläsning om giftfri förskola. 
Ett syfte är att utbildningen ska öka förståelsen för vikten av att 
upphandla och avropa rätt. Förskollärna blir själva delaktiga och 
kan rensa sina förskolor från produkter som kan innehålla farliga 
ämnen. Vid utgången av programperioden (december 2020) ska 
alla tillsvidareanställda förskollärare i kommunen ha gått någon 
utbildning med detta tema. Vid nyanställning ska förskolelärarna få 
en introduktionskurs i kemikaliefrågan.
b) Kommunerna genomför en inventering av miljöfarliga ämnen på 
sina förskolor. Till exempel kan metoden från 
Naturskyddsföreningen, Giftfri förskola, användas. Flera kommuner 
har vidareutvecklat denna metod.
c) Kommunerna tar fram en plan för hur arbetet ska bedrivas för 
att minska mängden farliga kemikalier i förskolorna. Den ska bland 
annat innehålla en tidplan för när till exempel golv som läcker 
skadliga ämnen ska bytas ut. Planen kan vara långsiktig och alla de 
åtgärder som ingår i den behöver inte genomföras under 
programperioden.   

G: a, b och c är genomförda
H: Två av de tre stegen är genomförda
P: Ett av de tre stegen är genomfört eller 
påbörjat

BF: Alla inköp som görs sker utifrån att vi skall hålla vår 
verksamhet giftfri. Utfasning av gammalt material fortsätter.  

G



1
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04. Giftfri miljö 4 Utfasning av farliga 
ämnen i 
byggbranschen

Hälsans miljömål 
2016-2020

a) Vid ny- och ombyggnation ska offentliga verksamheter ställa krav 
på ”giftfria” byggvaror för de mest prioriterade varugrupperna hos 
byggleverantörer, motsvarande till exempel BASTA-kraven.  
b) Kommunerna informerar om farliga ämnen i byggbranschen vid 
bygglov eller tekniskt samråd.

G:  a är genomfört + b för kommunerna
H:  Prioriterade varugrupper är identifi-
erade och beslut finns på att krav ska 
ställas.  
P:  Identifieringen av prioriterade 
varugrupper är påbörjat. 

Habo energi: Följer sunda-hus vid nyproduktion. TK: All ny- och 
tillbyggnad certifieras enligt Miljöbyggnad. I denna certifiering 
finns krav på utfasning farliga ämnen. Allt byggmaterial i ett 
byggprojekt registreras i Byggvarubedömningen. Kommunen 
har dessutom antagit en kemikalieplan.

H

1
04. Giftfri miljö 5 Fasa ut farliga 

kemikalier
Hälsans miljömål 
2016-2020

Åtgärden består av två delar. En del riktar sig till offentliga aktörer 
och den andra mot näringsliv och privatkonsumtion.
För offentliga aktörer gäller:
a) En förteckning över vilka farliga kemiska ämnen som används i 
verksamheten upprättas, det vill säga en sammanställning över de 
som kan ha allvarliga hälso- och/eller miljöeffekter. Förteckningen 
ska även ange mängderna som används samt vilka av ämnena som 
förekommer på kandidatlistan, är prioriterade ämnen enligt 
vattendirektivet eller utfasningsämnen. Förteckningen ska 
kontinuerligt uppdateras och vara på ämnesnivå. 
b)Användningen av de ämnen som pekas ut under åtgärdens del a 
ska minska varje år. Till år 2020 ska användningen (i volym) av 
farliga ämnen ha minskat med 20 procent jämfört med 2015. 

För åtgärder som riktar sig mot näringsliv och privat konsumtion 
ansvarar Länsstyrelsen och kommunerna för att nå ut till sina 
tillsynsobjekt. Näringslivets intresse bygger på frivillighet. Det finns 
inte resurser för tillsynsmyndigheterna att följa upp samtliga 
verksamhetsutövares kemikalieanvändning. 
i) Tillsynsmyndigheten går ut med information om målet till 
verksamhetsutövarna och i samband med det görs en efterfrågan 
om hur stor volym av farliga ämnen som totalt hanteras inom 
verksamheten. 
ii) Tillsynsmyndigheten arbetar aktivt i tillsynen med att lyfta frågan 
och arbeta för att verksamhetsutövarna har en uppdaterad 
förteckning enligt a ovan. Ett informationsblad som lyfter 
kopplingen mellan miljömålen, miljöbalken och utfasning av farliga 
ä   f

G:  Offentliga aktörer: 
Kemikalieförteckning finns och målet är 
uppnått inom sin organisation. 
Informationsinsatser genom tillsynen är ge-
nomförda. För Länsstyrelsen och 
kommunerna ska även i-iii vara 
genomförda.
H:  Offentliga aktörer: Förteckning finns 
men målet med åtgärden är ännu inte 
uppnått. För Länsstyrelsen och 
kommunerna ska även i-ii vara 
genomförda.
P:  Offentliga aktörer: Förteckning 
påbörjad. För Länsstyrelsen och 
kommunerna ska även i vara genomförd.                                                                        
Tänk på att åtgärden är uppdelad i 2: 
offentlig verksamhet och tillsyn. 
Tillsynsdelen går in under P ovan. För 
tillsynsmyndigheten så har material tagits 
fram som underlag för tillsynen av lst och 
skickats ut till kommunerna under hösten 
2016. 

Kommunen och de kommunala bolagen bedriver ett 
systematiskt gemensamt arbete med kemikaliehantering. Miljö- 
och hållbarhetsstrategen leder kemikaliegruppen, där alla 
verksamheter har minst en representant. Samtliga 
verksamheter inom kommunen använder sig av Chemgroup för 
att inventera och riskbedömakemikalier. Habo energi: 
Inventering är gjord på alla tre bolagen. Ett flertal  nya 
produkter har tillkommit.  Riskbedömningarna är klara och 
utfasning av produkter är påbörjade på Habo Kraft samt Habo 
Bostäder. BF: Utfasning av farliga kemikalier är genomfört. 
Dock finns det några farliga kemikalier som måste finnas kvar 
och kring dessa har det gjorts riskbedömningar. Antalet 
kemikalier med riskbedömningar har ökat 10 % under året. 
FoK: Kontinuerligt arbete med uppdatering av 
kemikalieförteckning, riskbedömning och SDB. Produkter som 
listas på PRIO-listan för  utfasning eller riskminsking byts ut mot 
bättre. SOC: har inventerat vilka kemikalier som används i 
verksamheterna och tar bort de som är onödiga. Vid inköp av 
kemikalier används upphandlade produkter. MF: Genom 
ordinarie tillsyn kontrolleras även kemikaliehantering. Under 
2021 har ett tillsynsprojekt via KemI genomförts gällande 
bekämpningsmedel.

G



1
04. Giftfri miljö 7 Förorenade områden 

orsakade av pågående 
verksamheter ska 
inventeras och 
riskklassas enligt MIFO 
fas 1

Hälsans miljömål 
2016-2020

Kommunerna och Länsstyrelsen arbetar med målsättningen att 
senast till utgången av programperioden ska alla potentiellt 
förorenade områden i länet som härrör från pågående 
verksamheter i prioriterade branscher inventeras och riskklassas 
enligt MIFO fas 1. De branscher som ska inventeras har 
huvudsakligen branschklass 1 och 2 enligt Naturvårdsverkets 
branschkartläggning. Länsstyrelsen och kommunerna förelägger 
pågående verksamheter att utföra inventering och riskklassning på 
de områden där verksamheten bedrivs eller har bedrivits.

G:  Alla potentiellt förorenade områden i 
kommunen som härrör från pågående 
verksamheter i prioriterade branscher, 
enligt Naturvårdsverkets 
branschkartläggning, har inventerats och 
riskklassats.
H:  Minst hälften av de potentiellt 
förorenade områdena i kommunen är 
inventerade och riskklassade.
P:  Arbete med föreläggande om 
inventering har påbörjats.

Bedömning görs att kvarvarande pågående verksamheter som 
inte har gjort MIFO fas 1 är drivmedlsanläggningar och dessa 
kommer få krav under 2022. Som tillsynsmyndighet satsar vi 
mycket inom området och gör mer i förhållande till vad som 
kan krävas.

H

1
04. Giftfri miljö 8 Undersökningar av 

potentiellt förorenade 
områden vid nedlagda 
eller pågående 
verksamheter i 
risklass 1 och 2 
motsvarande MIFO 
fas 2

Hälsans miljömål 
2016-2020

Undersökningar på förorenade områden i riskklass 1 och 2 ska 
utföras i en omfattning motsvarande MIFO fas 2 på minst 80 objekt 
i länet, varav kommunernas del utgörs av 50 objekt och 
Länsstyrelsens del av 30 objekt. Länsstyrelsen och kommunerna 
förelägger ansvariga att utföra översiktlig undersökning och 
riskklassning. I de fall det inte finns någon ansvarig kan statliga 
bidragsmedel sökas.

G:  Målet med åtgärden är uppnått, 
åtgärden är helt genomförd
H:  Minst tre objekt i respektive kommun 
som har riskklass 1 eller 2 är undersökta 
och riskklassade motsvarande en 
omfattning av minst MIFO fas 2.
P:  Arbetet med undersökningar av de 
objekt i kommunen som har riskklass 1 
eller 2 har påbörjats.

10 pågånde MIFO fas 2-ärenden H

1
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04. Giftfri miljö 9 Arbete med 
saneringsåtgärder av 
riskklass 1-objekt

Hälsans miljömål 
2016-2020

a) Tillsynskrav på ansvarig verksamhetsutövare ställs så att arbete 
med åtgärder av förorenade områden påbörjas vid minst ett av 
kommunens tillsynsobjekt i riskklass 1, i respektive kommun, och 
på minst två av Länsstyrelsens tillsynsobjekt i riskklass 1 i länet 
under programperioden. 
b) Åtgärder av förorenade områden ska vara genomförda på sju 
stycken riskklass 1-objekt i länet under programperioden.

G:  Målet med åtgärden är uppnått, a och 
b är helt genomförda
H:  Saneringsåtgärder har genomförts på 
minst fyra riskklass 1-objekt i länet 
(bedöms av Länsstyrelsen).
P:  Arbete med saneringsåtgärder har 
påbörjats på minst ett riskklass 1-objekt i 
respektive kommun. 

Inga riskklass 1 objekt har kommit till saneringsåtgärder. G



1
04. Giftfri miljö 10 Arbete med 

sanerings-åtgärder av 
riskklass 2-objekt

Hälsans miljömål 
2016-2020

a) Tillsynskrav på ansvarig verksamhetsutövare ställs så att arbete 
med åtgärder av förorenade områden ska påbörjas på minst fem av 
kommunens tillsynsobjekt i riskklass 2, i respektive kommun, och 
på minst tio av Länsstyrelsens tillsynsobjekt i riskklass 2 under 
programperioden.
b) Åtgärder av förorenade områden ska genomföras på 35 riskklass 
2-objekt i länet under programperioden.

G:  Målet med åtgärden är uppnått, a och 
b är helt genomförda
H:  Saneringsåtgärder har genomförts på 
minst 18 riskklass 2-objekt i lä-net.  
P:  Arbete med saneringsåtgärder har 
påbörjats på minst ett riskklass 2-objekt i 
respektive kommun.

Inga riskklass 2 objekt har kommit till saneringsåtgärder. E



1
06. Säker strålmiljö 1 Solskydd på 

förskolegårdar och 
sommaröppna 
fritidshem

Hälsans miljömål 
2016-2020

a) En inventering av nuvarande läge i utemiljöerna som identifierar 
eventu-ella brister genomförs.
b) En åtgärdsplan med tidsatta åtgärder tas fram. Planen ska 
utformas så att när den är genomförd är minst 50 procent av de 
lekintensiva ytorna bes-kuggade eller investeringsbeslut är tagna. 
Samtliga åtgärder behöver inte vara genomförda till 2020 men åt-
gärdsplanen ska innehålla tidsatta åt-gärder så att målet om 50 
procents beskuggning kommer att nås. 
c) En rutin för att regelbundet kontrollera att 50 procent av de 
lekintensiva ytorna är skuggade införs i egenkontrollen för skolan 
och är också ett krav för att åtgärden ska anses vara uppfylld. Vid 
planering av nya skolor ska skolgårdarna utformas så att förslagets 
syfte och mål uppfylls. 
d) K  i f  k å i  k ö   b  

G:  a, b, c och d är genomförda. Minst 50 
procent av de lekintensiva ytorna är 
beskuggade eller det finns en beslutad 
åtgärdsplan med tidsatta åtgärder för att 
uppnå målet. 
H:  a och b genomförda men åtgärderna i 
planen är inte genomförda ännu.
P:  a är genomförd.

Det finns en plan på att bygga 2 solskydd per år över sandlådor. 
Vid nybyggnation byggs solskydd alltid över sandlådor. 

H

1
07. Ingen övergödning 7 Skyddsnivå enskilda 

avlopp
Vattnets miljömål 
2017-2021

Alla kommunerna ska ta beslut om vilka områden inom kommunen 
som behöver en hög skyddsnivå för enskilda avlopp. 
Vattenförvaltningens statusklassningar avseende näringsämnen 
bör användas som underlag vid bedömningen av lämplig 
skyddsnivå. Länsstyrelsens beredningssekretariat kan vid begäran 

G: Kommunen har tagit fram prioriterade 
områden i sin kommun.
P: Arbete pågår med att se över 
prioriterade områden.

Ska titta på det igen under 2022, under framtagandet med 
kommunens VA-plan har utredningsområden identifierats. 

P

1
07. Ingen övergödning 8 Kommunala VA-

rådgivare
Vattnets miljömål 
2017-2021

Varje kommun tillhandahåller rådgivning inom VA, på ett 
motsvarande sätt som systemet med energi- och klimatrådgivare. 
Flera kommuner kan dela på samma rådgivare (som till exempel 
Energicentrum A6 på energisidan). Det är viktigt att det är en tydlig 
uppdelning av rollerna mellan de rådgivande funktionerna och 
tillsynsmyndigheten på kommunen.

G: Kommunen har eller har tillgång till en 
medarbetare som erbjuder rådgivning 
inom vatten och avlopp. Tjänsten kan vara 
delad med andra kommuner.
H: Beslut om införandet av dessa 
arbetsuppgifter är fattat men 
verksamheten har inte kommit igång.
P: En utredning pågår om hur frågan kan 

  

E



1
07. Ingen övergödning 9 Framtagande av VA-

plan
Vattnets miljömål 
2017-2021

Alla kommuner eller annan huvudman för VA, ska ta fram VA-
planer som hålls aktuella under hela programperioden.
I en VA-plan bör bland annat följande delar ingå:
 Policy, politiskt beslutad
 Utbyggnadsplan
 Dagvattenstrategi (åtgärd 11 Ingen övergödning)
 Ledningsförnyelse/ underhåll
 Investeringsplaner/ förnyelseplaner/ saneringsplan eller 
motsvarande
 Vattenförsörjningsplan (åtgärd 6 Grundvatten av god kvalitet)
Vissa av dessa delar kan vara fristående, det vill säga inte ingå i 
själva VA-planen men bör ändå finnas på kommunen.
Eftersom akuta situationer kan uppstå ska planen vara flexibel och 
även ses över regelbundet.

G: En aktuell VA-plan finns.
H: Policyn är beslutad.
P: Arbetet är påbörjat.

Under år 2021 har arbetet med ny klimatanpassad  VA-plan 
fortsatt. Flera delprojekt i VA-planearbetet pågår parallellt; 
vision och strategier, utbyggnadsplan, DUF-plan samt plan för 
enskilt VA. Under april - februari 2022 kommer de två sista 
delplanerna dagvattenplan och dagvattenplan arbetas fram. 
Målet är att VA-plan och dess delplaner ska vara klart år 2022.

         H

1
07. Ingen övergödning 10 Tillsyn av 

ledningsnätet
Vattnets miljömål 
2017-2021

Kommunerna ska bedriva fortsatt tillsyn på avloppsledningsnätet 
och mindre reningsverk. Miljösamverkan f har bedrivit ett 
tillsynsprojekt om avloppsledningsnätet och pumpstationer. 
Åtgärden innebär att det inom projektet påbörjade arbetet 
fortsätter inom ramen för den ordinarie tillsynsverksamheten.

G: Tillsyn genomförs löpande.
P: Arbetet är påbörjat.

Tillsyn av de mindre kommunala reningsverken i kommunen 
samt ledningsnätet har genomförts.

G
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07. Ingen övergödning 11 Dagvattenstrategi och 
recipientklassning

Vattnets miljömål 
2017-2021

a) Länsstyrelsen anordnar en workshop där den framtagna guiden 
presenteras och där recipientklassningsövningar genomförs.
b) Alla kommuner tar fram en dagvattenstrategi, med stöd av 
Dagvatten i ett förändrat klimat – guide för klimatanpassning 
(Länsstyrelsen, 2015b). Strategin kan införlivas i kommunens VA-
plan.
c) Kommunen klassar sina ”viktigaste”/känsligaste 
dagvattenrecipienter, enligt det system som finns i guiden, eller 
motsvarande. De som ingår i kategorin känslig är 
vattenförekomster som ej uppnår eller riskerar att ej uppnå god 
ekologisk status enligt vattenförvaltningen samt de som tar emot 
störst andel dagvatten.

G: Kommunerna: En dagvattenstrategi är 
framtagen och är aktuell. De viktigaste 
dagvattenrecipienterna är klassade enligt 
guidens metod.
Länsstyrelsen: Workshopen är genomförd.
H: Kommunerna: En dagvattenstrategi är 
framtagen men recipienterna är inte 
klassade.
P: Kommunerna: Arbete pågår med 
dagvattenstrategin och/eller 
klassningarna/ Länsstyrelsen: Workshopen 
är planerad.

Under 2021 har arbetet med VA-planen fortsatt. En av 
delplanerna i VA-planen kommer att fokusera på dagvatten. 
Målet är att detta arbete ska vara klart år 2022.

P

1
08. Levande sjöar och vattendrag 1 Vandringshinder för 

fisk och utter i det 
kommunala vägnätet

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Kommunerna inventerar vilka vandringshinder för fisk och andra 
vattenlevande djur, inklusive utter, som finns i det kommunala 
vägnätet. b) Kommunerna tar fram en plan för att åtgärda de 
vandringshinder som identifierades i del a. Planen ska tas fram i 
samråd med Länsstyrelsen och vid planering och prioritering av 
åtgärderna bör man utgå från den prioriteringsmetodik som finns i 
Länsstyrelsens samlade åtgärdsplan för vatten (SÅV). c) 
Kommunerna påbörjar genomförandet av åtgärderna i den 
framtagna åtgärdsplanen under programperioden. d) Länsstyrelsen 
tillh d håll  d l  d t ti ll  i t i bj kt t  

Kommunerna: Åtgärden anses som: G: a, b 
och c är genomförda. H: a och b är 
genomförda. P: a är genomförd. 

Inventering påbörjad - nästan på alla vägtrummor är den klar 
men inte i Habo tätort. Blir klart under 2022.

P

1
08. Levande sjöar och vattendrag 3 Information till 

allmänheten om 
värden i sjöar och 
vattendrag

Vattnets miljömål 
2017-2021

a) Arrangemang ska ordnas där allmänheten informeras om sjöar 
och vattendrag; deras natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster, 
miljötillstånd, tips på friluftsaktiviteter och så vidare. Koppla gärna 
arrangemangen till tätortsnära vatten för att visa på möjligheterna 
att uppleva natur inne i samhället. Gör det till en helhetsupplevelse 
där naturvärden, kulturvärden, skogsbruk, fiske, dricksvatten, 
jordbruk och friluftsliv diskuteras. Håll arrangemangen i anslutning 
till redan etablerade event, till exempel stadsfestivaler då mycket 
folk är ute.  Andra aktörer kan med fördel bjudas in att delta för att 
bredda kompetensen, exempelvis Fiskevattenägarna, 
Sportfiskarna, Emåförbundet och Länsmuseet. Kommunerna 
genomför minst två arrangemang var under programperioden.
b) Informationsskyltar ska placeras vid alla platser där 
vandringshinder åtgärdas i tätortsnära miljö och där det finns 
promenadstråk i närheten.  (Beskuren, se programmet för full text)

G: Kommunerna: Två arrangemang är 
genomförda enligt åtgärden. Tillgängliga 
och åtgärdade vandringshinder i 
tätorterna har skyltats upp.
Länsstyrelsen: Tillgängliga och åtgärdade 
vandringshinder i tätorterna har skyltats 
upp.
H: Kommunerna: Ett arrangemang är 
genomfört enligt åtgärden. Skyltning av 
tillgängliga och åtgärdade vandringshinder 
i tätorterna är på gång.
Länsstyrelsen: Skyltning av tillgängliga och 
åtgärdade vandringshinder i tätorterna är 
på gång.
P: Kommunerna: Planering pågår inför ett 
arrangemang enligt åtgärden.

MF: På flera samhällsnära platser med vandringshinder finns 
informationsskyltar uppsatta. Vid arbetet med åtgärdande av 
vandringshinder i vattendragen ingår det att sätta upp 
informationsskyltar. Öringens dag genomförs genomfördes i 
samarbete med Länsstyrelsen. Årets pandemi har medfört att 
allmänna samlingar inte har kunnat genomföras  i den 
utsträckning som annars vore möjligt. FoK: Hanteras av 
Miljöförvaltningen. Bistår Miljöförvaltningen med en del 
praktiska detaljer runt Öringens dag. Skyltning, vid de 
tätortsnära naturområden som funktionshinderanpassats 
finns. 

G 
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08. Levande sjöar och vattendrag 6 Tillsynsinsats på 
miljöfarliga 
verksamheter som 
påverkar 
vattenförekomster

Vattnets miljömål 
2017-2021

Arbetet genomförs som en särskild tillsynsinsats under 
programperioden 2017-2021.
a) Miljöfarliga verksamheter som har en påverkan på 
vattenförekomster identifieras.
b) De miljöfarliga verksamheter som har en påverkan på 
vattenförekomster där miljökvalitetsnormerna inte uppnås eller 
riskerar att inte uppnås sammanställs.
c) För verksamheter som sammanställs i b granskar 
tillsynsmyndigheten verksamhetens egenkontroll (till exempel 
kontrollprogram, rutiner, kemikalieförteckning och riskanalys) med 
avseende på yt- och grundvattenpåverkan på vattenförekomster 
det vill säga följer upp påverkan på kemisk och kvantitativ status 
förgrundvattenförekomsten samt kemisk- och ekologisk status för 
ytvattenförekomster. Hur verksamheten påverkar 
vattenförekomstens status bör framgå av egenkontrollen. Vilka 
risker för att vattenförekomstens status försämras bör framgå av 
riskanalysen.
d) Tillsynsmyndigheten ställer krav på att eventuella brister i 
egenkontrollen åtgärdas.
e) Uppkommer det vid tillsynen indikationer på att en verksamhet 
bidrar till att en miljökvalitetsnorm för vatten inte följs och 
tillsynsinsatser inte kan åtgärda detta bör tillsynsmyndigheten 
arbeta för en omprövning av verksamheten/att verksamheten 
initierar en ny prövning.
Respektive tillsynsmyndighet väljer själv hur de avser genomföra 
tillsynen (till exempel arbeta riktat mot verksamheter inom ett visst 
avrinningsområde). Miljösamverkan f ges möjlighet att vara 
i l d  i å ä d

G: Delarna a-d och vid behov e har 
genomförts.
H: Delarna a-c har genomförts.
P: Delarna a-b har genomförts.

Se tidgare rapportering G



1
09. Grundvatten av god kvalitet 3 Information till 

fastighetsägare med 
enskilt vatten

Vattnets miljömål 
2017-2021

a) Ett informationsmaterial som kan användas av samtliga 
kommuner tas fram av kommunerna, till exempel inom Miljö-
samverkan F. Materialen kan spridas genom olika medier, till 
exempel på hemsidor, på fakturor eller via riktade utskick. 
Informationen bör även spridas till mäklare för att delge i samband 
med försäljning av hus med enskilt dricksvatten.
Kommunerna reviderar och sprider informationen minst var tredje 
år vilket medför att det ska ske minst två gånger under 
programperioden.
b) Kommunen ska också erbjuda möjlighet att använda kommunalt 

G: Uppföljning av antalet prover som har 
gjorts på respektive kommun.
H: Informationsmaterialet är klart, 
tillgängliggörs och sprids till allmänheten.
P: Kommunerna har påbörjat arbetet med 
informationsmaterialet.

a) Finns information på kommunens hemsida och erbjuder 
även information till mäklare. Ingen aktiv satsning för 
informationsutskick har gjorts. B) genomfört. OBS! Särskild info 
till dem med barn under 1 år, informationen går via BVC.

G



1
09. Grundvatten av god kvalitet 5 Beredskapsplaner och 

övning
Vattnets miljömål 
2017-2021

Kommunen ska ta fram en plan för hur olyckor inom kommunens 
vattenskyddsområden ska hanteras. Den bör även beakta mindre 
vattentäkter samt ytvatten. I planen ska det framgå hur olika 
incidenter som brand i byggnader, upplag och natur, trafikolyckor 
samt utsläpp av farliga ämnen mm ska hanteras. I planen ska det 
även ingå vilken typ av övning som behöver genomföras och hur 
den kan skilja sig åt beroende på vilken olycka som inträffat. Har 
kommunen redan en plan bör dess aktualitet prövas. Länsstyrelsen 
stöttar kommunerna genom att i F-samverkan samordna 
kommunernas arbete så att det finns möjlighet att dela med sig av 
erfarenheter och planer.

G: Plan för hantering av olyckor finns 
framtagen. Insatser har övats minst en 
gång.
H: Plan är halvvägs färdig och en insats 
planeras.
P: Arbetet med att ta fram en plan är 
påbörjad.

Habo kommun har fyra grundvattentäkter och samtliga har 
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter som har trätt i laga 
kraft. Dock har ett av vattenskyddsområdena överklagat till 
regeringen. Räddningstjänsten har fått alla dokument när det 
gäller vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. De har god 
beredskap samt stöd av miljöförvaltningen och tekniska 
förvaltningen vid eventuell olycka. 

     G
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09. Grundvatten av god kvalitet 6 Kommunala 
vattenförsörjningspla
ner

Vattnets miljömål 
2017-2021

Alla kommuner ska ha upprättat och beslutat om en kommunal 
vattenförsörjningsplan senast vid utgången av år 2019. 
Vattenförsörjningsplanen ska innehålla följande delar (baserat på 
SGU-rapport 2009:24):
 Översikt tillgängliga vattenresurser (karta)
 Beskrivning av tillgängliga vattenresurser
 Vattenbehov, idag och i framtiden, för det aktuella områdets 
samtliga invånare och verksamheter
 Beskrivning av vattenbehov, idag och framtida
 Påverkan och potentiella hot (inklusive klimatförändringar)
 Identifiera vattenresurser som är nöd-vändiga för nutida och 
framtida vattenförsörjning, dvs. prioriterade vattenresurser
 Motiv till prioriterade och icke prioriterade vattenresurser
 Utifrån jämförelse mellan tillgång och behov identifiera 
bristområden, områden med kvalitetsproblem etc.
 Beskrivning av identifierade vattenresurser som kan användas 
som reservvattentäkter för dricksvattenförsörjning. Tillsammans 
med kommunens VA-plan bör det framgå hur, och vilka åtgärder 
(avseende t ex ledningsdragning, reningsprocesser) som krävs för 
att, dessa reservvattentäkter ska kunna användas för 
dricksvattenförsörjning. 
Vattenförsörjningsplanen kan ingå som en del av annat 
styrdokument i kommunen så länge den innehåller listade punkter 
ovan och kan även ingå som en del av åtgärd 9, Ingen övergödning, 
”Framtagande av VA-planer”.

G: Vattenförsörjningsplan är upprättad 
och beslutad.
H: Halvvägs färdig med planen.
P: Kommunen har tagit beslut om att ta 
fram en plan samt att medel finns avsatta.

Under 2021 har arbetet med att klimatanpassa VA-plan 
fortsatt. En av delplanerna i VA-planen kommer att fokusera på 
vattenförsörjning. Målet är att detta arbeta ska vara klart år 
2022.

       H

1
09. Grundvatten av god kvalitet 7 Aktuella 

vattenskyddsområden
Vattnets miljömål 
2017-2021

a) Kommunen ser över sina större allmänna vattentäkter och 
befintliga vattenskyddsområden och bedömer om skyddet kan 
anses tillräckligt eller om skyddet har spelat ut sin roll. Om 
kommunen kommer fram till att vattenskyddet bör kunna 
upphävas ska bedömningen stämmas av med Länsstyrelsen, då 
vattenförekomsten i sig kan vara skyddsvärd i ett större perspektiv.
b) Kommunen tar fram förslag till vattenskyddsområden för 
samtliga större allmänna vattentäkter som utnyttjas, eller som 
förberetts för att utnyttjas, för uttag av dricksvatten om mer än 10 
m3 per dygn i genomsnitt eller försörjer fler än 50 personer. 
c) Beslut fattas, av antingen kommunen eller Länsstyrelsen, om 
fastställande av vattenskyddsområde.
För att hinna med bör a) och b) vara genomförda senast år 2019.

G: a) och b) genomfört samt beslut fattat 
om att fastställa vattenskyddsföreskrifter.
H: a) eller b) genomfört.
P: Översyn påbörjad.

Vattenskyddsområden för Baskarp, Furusjö och Brandstorp har 
fastställts av Länsstyrelsen under år 2020. Brandstorps 
vattenskyddsområde har överklagats.

    G       



1
11. Levande skogar 5 Hänsyn till friluftsliv i 

kommunala 
skogsbruksplaner

Grön handlingsplan 
2018-2022

Kommunerna i länet åtar sig att se över gällande styrdokument 
eller riktlinjer för den egna skogsförvaltningen så att de klargör att 
den tätortsnära skogens unika värden för friluftsliv ska 
dokumenteras och förvaltas med hänsyn

G: Översyn av det egna skogsinnehavet 
har genomförts utifrån beslutade 
strategier/planer. H: 
Plan/strategi/styrande dokument har 
tagits fram och beslutats i nämnd. P: 
Skogsområden har inventerats och 
klassats efter sitt behov av hänsyn.

Revidering av skogsbruksplan 2023 är planerad. G
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11. Levande skogar 6 Öka andelen 
lövskogar och 
tallskogar på 
kommunägd mark

Grön handlingsplan 
2018-2022

Kommunerna uppdaterar sina skogsbruksplaner så att det blir 
tydligt fokus på en ökad andel lövskog och tallskog. Målet ska 
skrivas in i skogsbruksplanen och ange hur många procent (minst) 
av kommunens skogsmark som ska vara lövskog respektive tallskog

G: En beslutad skogsbruksplan finns med 
ett bestämt mål om hur stor del av 
kommunens skogsmark som ska vara 
lövskog respektive tallskog. H: Ett förslag 
till mål för hur stor del av kommunens 
skogsmark som ska vara lövskog 
respektive tallskog är framtaget men inte 
beslutat. P: Arbete pågår med att definiera 
lämpligt mål om hur stor del av 
kommunens skogsmark som ska vara 
lövskog respektive tallskog

Revidering av skogsbruksplan 2023 är planerad. G



1
15. God bebyggd miljö 1 Åtgärda buller i 

utomhus-miljön vid 
förskola/skola/ 
fritidshem

Hälsans miljömål 
2016-2020

Varje kommun ska beräkna/mäta buller i utomhusmiljön vid 
förskolor, fritidshem och skolor för barn upp till och med 12 år 
inom kommunen. Som ett första steg är det möjligt att göra en 
inledande bedömning vilka förskolor/skolor/fritidshem som det bör 
beräknas eller mätas buller för. Vilket underlag som används för 
detta urval kan skilja sig åt men det är viktigt att redovisa vilka 
förskolor/
skolor/fritidshem som väljs bort och på vilka grunder. Efter det 
första urvalet görs beräkning/mätning för de 
förskolor/skolor/fritidshem som är kvar. 

Om det vid utredningen visar sig finnas förskolor, skolor eller 
fritidshem som är bullerutsatta så ska minst en (1) av dem åtgärdas 
enligt gällande riktlinjer. Vid behov av bullerminskande åtgärder 
ska dessa i första hand riktas mot förskolor. Åtgärden ska 
genomföras under pro-gramperioden.

Där åtgärder genomförs ska mätningar av bullret, både i decibel 
och som upplevt buller, göras före och efter för att följa upp 
miljöeffekten.

G: Beräkningar/mätningar av buller i 
utomhusmiljöerna har gjorts vid alla de 
förskolor, skolor för barn upp till och med 
tolv år samt fritidshem som finns kvar 
efter första urvalet. Om behov finns har 
åtgärder genomförts vid en bullerutsatt 
förskola/skola/ fritidshem. Mätningar för 
uppföljning av effekt har gjorts innan 
åtgärder påbörjats och uppföljande 
mätningar har gjorts efter avslutade 
åtgärder. H: Beräkningar/mätningar av 
buller i utomhusmiljöerna har gjorts vid 
alla de förskolor, skolor för barn upp till 
och med tolv år samt fritidshem som finns 
kvar efter första urvalet. .  P: En inledande 
bedömning har gjorts av vilka 
förskolor/skolor/fritidshem som det bör 
beräknas eller mätas buller för. En 
redovisning finns över vilka 
förskolor/skolor/fritidshem som valts bort 
och på vilka grunder.

Inga nya uppgifter lämnade. P

1
15. God bebyggd miljö 2 Kommunala 

kulturmiljö-underlag 
och kulturmiljö-
program

Hälsans miljömål 
2016-2020

Kommunerna ska ha uppdaterade och antagna 
kulturmiljöunderlag. Med kulturmiljöunderlag avses 
kulturhistoriska inventeringar och översikter omfattande dels 
baskunskaper i form av inventeringar med mera och dels en syntes 
av dessa. Dessutom ska kommunerna ha kulturmiljöprogram 
omfattande konsekvensanalyser och åtgärdsförslag med 
utgångspunkt i kommunens politiska vision och rådande 
planeringsläge. 

Kulturmiljöprogrammet ska vara politiskt antaget och programmet 
ska också uttrycka en politisk vision avseende kulturmiljöarbetet.

Underlag och program ska användas. I vilken form de finns är inte 
det viktiga utan tillämpningen ska stå i fokus.

Åtgärden ska genomföras under programperioden

G: Kommunen har uppdaterade och 
antagna kulturmiljöunderlag. Dessutom 
ska det finnas kulturmiljöprogram med 
politiska visioner och mål. Underlag och 
program används i samhällsplaneringen.

H: Det finns antingen uppdaterade och 
antagna kulturmiljöunderlag som används 
eller ett kulturmiljöprogram som används.

P: Arbete pågår med att ta fram 
underlag och/eller program.

Inventering av kulturmiljöer genomförd av personal från 
Länsmuseet. Genomfört i samarbete med tekniska 
förvaltningen.

H
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http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/2015-37-Halsans-miljomal-Atgardsprogram-2016-2020.pdf


15. God bebyggd miljö 3 Antikvarisk 
kompetens på 
kommunerna

Hälsans miljömål 
2016-2020

Kommunerna ska tillse att de senast år 2020 har kontinuerlig 
tillgång till antikvarisk kompetens. Omfattningen behöver minst 
vara tillräcklig för att löpande aktivt bevaka och integrera 
kulturmiljöfrågorna i planeringsverksamheten. Behovet av 
kulturmiljökompetens kan lösas på olika sätt, erfarenhet visar att 
bäst effekt nås om kompetensen finns inom verksamheten på 
kommunen. En resurs på kommunen kan vara antingen en 
sakkunnig (kommunantikvarie) eller annan tjänsteman med 
antikvarisk kompetens (t.ex. kommunarkitekt eller 
bygglovshandläggare). 

Finns inte möjlighet att hålla en resurs på kommunen kan 
kompetensen erhållas genom inköp av extern tjänst.

Med antikvarisk kompetens menas en person med relevant 
utbildning med ar-betsuppgiften att tillvarata kulturmiljö-värdena 
genom att ta fram underlag till och delta i den fysiska planeringen.

Länsstyrelsen kan bistå i genomförandet genom den roll som 
Länsstyrelsen har att stödja kommunernas planarbete avseende 
kulturmiljöfrågor.

G: Kontinuerlig antikvarisk kompetens av 
tillräcklig omfattning finns.

P: Antikvarisk kompetens finns men 
endast sporadiskt eller ej tillräckligt för att 
täcka behoven fullt ut.

Länsmuseéts kompetens nyttjas P

1
15. God bebyggd miljö 5 Grönstrukturplaner/

program
Hälsans miljömål 
2016-2020

Samtliga kommuner i länet har senast år 2020 uppdaterade 
grönstrukturplaner för alla tätorter med fler än 3 000 invånare*. 

Planen kan innehålla följande delar
• Inventering av tätortens grönstruktur inklusive tätortsnära 
områden.
• Analys av inventeringen.
• Riktlinjer för en grönare tätortsmiljö.

Analysen kan göras utifrån olika aspekter, till exempel följande
• Vilka ekossystemtjänster planen bidrar till att bevara.
• Skyddsvärda djur- och växtarter och skyddsvärda träd.
• Klimatanpassning.
• Tillgänglighet för olika grupper.
• Kulturmiljö.
• Den gröna infrastrukturen i tätorten. Med grön infrastruktur 
avses vilda växter och djurs möjlighet att förflytta sig och sprida sig 
i landskapet.
• Strukturens landskapshistoriska bak-grund.

Planen är framtagen med hänsyn till den regionala 
landskapsstrategin (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2014b).

* Enligt 2010 års siffror ger detta en tätort per kommun förutom 
Jönköpings och Gislaveds kommuner som har tre var och 
Vaggeryds kommun som har två tätorter med mer än 3000 
invånare (SCB, 2013).

G: En uppdaterad grönstrukturplan finns 
för alla tätorter i kommunen med fler än 3 
000 invånare.

H: Arbete med att uppdatera eller ta fram 
grönstrukturplaner för berörda tätorter 
har kommit mer än halvvägs.

P: Arbete med att uppdatera eller ta fram 
grönstrukturplaner för berörda tätorter 
har påbörjats.

Grönstrukturplan finns och har utvecklats i ÖP 2040, men 
behöver ses över. Jobbar aktivt med att öka andelen grönska i 
våra nya investeringsprojekt, men även för att utveckla den 
befintliga miljön. 

P
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15. God bebyggd miljö 6 Insatser för 
grönstrukturen

Hälsans miljömål 
2016-2020

Det finns många exempel på insatser som kan göras för att öka 
kvaliteten på tätortens grönstruktur eller för att ta tillvara på 
grönstrukturens möjligheter för rekreation med mera. Några 
exempel är att:
• Anlägga gröna tak. Gröna tak har flera fördelar, de kan bidra till 
att minska buller, minska och utjämna avrinningen, höja 
luftfuktigheten och sänka temperaturen samt att binda kol vilket 
minskar klimatpåverkan.
• Skapa förutsättningar för stadsodling.
• Tillgängliggöra grönområden.
• Uppmärksamma skyddsvärda träd genom att naturminnesmärka 
dem eller peka ut och märka upp evighetsträd samt anlägga 
trädkyrkogårdar. Eller genom att välja ut de 5-10 grövsta träden i 
kommunen och informera om dem via en skylt vid träden och på 
kommunens hemsida.
• Åtgärder som gynnar pollinatörer: sandbäddar, bikupor, biholkar, 
kryddland eller planteringar med nektarväxter, ängsmark eller 
blommande små åkrar med äldre tiders åkerogräs (allmogeåkrar).
• Säkerställa att historiska gröna strukturer till exempel i form 
vägrenar, alléer och fältgränser tillvaratas och integreras vid 
etablering av nya funktioner och en förändrad markanvändning. 
Detta kan ske till exempel genom att integrera ett 
landskapshistoriskt perspektiv i arbetet med kommunens 
grönstrukturplan.
• Diverse olika kompensationsåtgärder när grönstrukturer 
exploateras.

Å ä d  å   å  k  d  i d  k  

G: En insats har genomförts per 5000 
invånare i kommunen.

H: Minst hälften av antalet insatser för G 
har genomförts.

P: Färre än hälften av antalet insatser för 
G men minst en har genomförts.

Arbetet med att gynna vilda polinatörer fortsatte under 2021. 
Arbete med ängsmark bedrevs även 2021. Bikuporna fick nya 
drottningar under 2021. Detta är ett löpande arbete i 
kommunen. 

G



1
15. God bebyggd miljö 8 Fördjupad 

genomlysning av God 
bebyggd miljö i 
översiktsplanen

Hälsans miljömål 
2016-2020

När översiktsplanen revideras ska det beskrivas hur planen verkar 
för att nå preciseringarna för God bebyggd miljö. Beskrivningarna 
ska finnas för varje område som planen berör och som är relevant 
med hänsyn till miljömålet God bebyggd miljö och ska stå 
integrerat i respektive avsnitt.

Länsstyrelsen ska ge råd och stöd i arbetet, till exempel vid 
samrådsmöten. Åtgärden ska genomföras under programperioden.

G: I respektive avsnitt i översiktsplanen 
finns en beskrivning om hur planen verkar 
för att nå preciseringarna för God bebyggd 
miljö.

H: Arbete pågår med att revidera 
översiktsplanen och att då beskriva i varje 
avsnitt hur planen verkar för att nå 
preciseringarna för God bebyggd miljö.

Kommunens nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i 
april år 2020. I ÖP:n redovisas hur kommunen arbetar för att 
nå en god bebyggd miljö utifrån preciseringarna. 

G



1
15. God bebyggd miljö 9 Ökad återvinning 

av avfall
Hälsans miljömål 
2016-2020

Åtgärden består av tre delar. 
a) Nödvändiga åtgärder genomförs för att nå målet om att 60 
procent av hushållsavfallet återanvänds eller återvinns. Hur det ska 
ske får kommunerna avgöra själva.
b) Kommuner genomför plockanalyser i hushållsavfall minst en 
gång under programperioden. 
c) Kommuner erbjuder plastinsamling på sina sortergårdar. 

G: Målet i a är uppnått och b och c är helt 
genomförda.

H: Målet i a är uppnått eller b och c är 
genomförda.

P: b eller c är genomförda. Framsteg mot 
att uppnå a kan påvisas. 

Avfallsverksamheten har övergått till June Avfall och Miljö AB 
som har dessa åtgärder i sin avfallsplan. Under 2021 har Habo 
kommun arbetat med att utöka källsortering i alla kommunens 
verksamhet. Habo kommun deltar aktivt i utformningen av en 
ny avfalllsplan som June Avfall har huvudmannaskap för. 
Arbetet sker i samrbete med Jönköping-, Mullsjö- och Habo 
kommun .

G



1
15. God bebyggd miljö 13 Ekosystemtjänster för 

kommunala 
bostadsbolag

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Kommunala bostadsbolag ska ta fram en rutin/policy för hänsyn 
till ekosystemtjänster vid nybyggnation. Policyn bör innehålla 
riktlinjer för när kompensationsåtgärder ska genomföras. b) 
Kommunala bostadsbolag ska under programperioden genomföra 
minst tre konkreta åtgärder för att gynna ekosystemtjänster i 
befintliga bostadsområden.

G: Rutin/policy är beslutad och tillämpas. 
Minst tre konkreta ekosystemsåtgärder är 
genomförda i befintliga bostadsområden. 
H: Rutin/policy är klar. P: Rutin/policy är 
påbörjad.

Arbete och dialog påbörjat P
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15. God bebyggd miljö 14 Utbildningar om 
planering och skötsel 
av kommunernas 
ruderatmarker, 
gräsytor eller andra 
"stadsmarker"

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Länsstyrelsen anordnar (eller bjuder in till) utbildningar för 
kommunernas nyckelpersoner om planering för grön infrastruktur 
och enkla åtgärder på deras marker. b) Kommunerna deltar minst 
en gång under programperioden på anordnade utbildningar eller 
träffar och för vidare kunskapen till sina arbetslag. Alternativt 
anordnar kommunen egna utbildningar för sina arbetslag om enkla 
naturvårdsinsatser som kan gynna den gröna infrastrukturen. Det 
är en fördel om en del av utbildningen förläggs till fält. 
Utbildningstillfället kan genomföras gemensamt med närliggande 
kommuner.  

Länsstyrelsen Åtgärden anses som: G: Har 
genomfört (eller erbjudit) utbildningar för 
alla kommuner. H: Har genomfört (eller 
erbjudit) över hälften av kommunerna 
utbildning. P: Planerar upplägget för 
utbildningarna. Kommunerna Åtgärden 
anses som: G: Har genomfört minst en 
utbildning för eller fört vidare kunskap till 
sina egna arbetslag. 
H: Har påbörjat planering av utbildning för 
eget arbetslag eller har deltagit på 
Länsstyrelsens utbildningar.
P: Har sökt LONA-medel för utbildning av 
eget arbetslag, alternativt planerar att 
genomföra intern utbildning eller 
kunskapsöverföring. 

Inga utbildningar har genomförts under 2021. E



1
15. God bebyggd miljö 16 Tillgängliggör friluftsliv 

och friluftsområden 
för fler

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Länsstyrelsen tar fram en preliminär strategi för 
tillgängliggörande av länets skyddade natur, i samverkan med 
Funktionsrätt Jönköping och länets kommuner. b) Länsstyrelsen tar 
fram en handlingsplan för den del av strategin som ska genomföras 
år 2018–2019. c) Länsstyrelsen, kommunerna och Funktionsrätt 
Jönköping tar fram en gemensam plan för marknadsföring och 
kommunikation av tillgängliggjorda områden. d) Kommuner 
genomför insatser i samråd med till exempel Funktionsrätt 
Jönköping, andra ideella föreningar, friluftslivsarrangörer, Region 
Jönköpings län och Smålands turism för att få fler att besöka 
friluftsområden.

G: Alla delar är genomförda. H: Del a samt 
ytterligare en del genomförd, alternativt 
tre av delarna b-e är genomförda. P: 
Någon av delarna är påbörjad.

Delar av Hökesån samt intilliggande grillplats tillgängliggjord. H

1
16. Ett rikt växt- och djurliv 21 Frihuggning av 

skyddsvärda träd
Grön handlingsplan 
2018-2022

Åtgärden innebär att Sveaskog, kommunerna och Svenska kyrkan: 
 frihugger skyddsvärda träd, framförallt ek, som är i behov av det 
på sina respektive fastigheter.  frihugger efterträdare av 
framförallt ek, som finns i samma områden som de skyddsvärda 
ekarna, och som är i behov av det.  upprättar en rutin för 
frihuggning av ek och andra skyddsvärda träd. Kommentarer till 
genomförande: 
Rutinen kan bland annat omfatta att ett visst antal träd ska 
frihuggas årligen eller att ett visst antal områden ska frihuggas 
samt att det ska finnas en plan för att skyddsvärda träd som 
frihuggs även får stå i ett öppet landskap i framtiden. Det innebär 
att det kommer att behövas återkommande frihuggningar för att 
förhindra framtida igenväxningar.
För att kunna utvärdera åtgärden bör relevanta mål och mått tas 
fram när genomförandet planeras, se mer under ”miljöeffekt och 
uppföljning”.
Miljöeffekt och uppföljning
Åtgärden följs upp genom att ansvariga aktörer rapporterar 
frihuggna träd till Länsstyrelsen. Alternativt rapporterar aktörerna 
hur många områden som har frihuggits och en uppskattning på hur 
många träd som har berörts av åtgärden.Länsstyrelsen bockar av 
träden i en databas som det sedan genereras ett GIS-skikt ifrån. 
Skiktet visar alla träd som är frihuggna i länet.

G: Aktörerna har upprättat och följer en 
rutin som innebär att ett antal 
skyddsvärda träd och efterträdare frihuggs 
årligen samt att det finns en plan för 
återkommande röjningar runt dessa. H: 
Alternativ 1: Aktörerna har kommit igång 
med arbetet att frihugga ett antal 
skyddsvärda träd och efterträdare. En 
rutin är inte framtagen. Alternativ 2: En 
rutin är framtagen men inga träd har 
frihuggits. P: Aktörerna har påbörjat sin 
planering av vilka områden som ska 
frihuggas.

Skogsbruksplan från 2014 som ska ses över. Under 2022 
kommer G/P påbörja en översyn.

G



1

83

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/2015-37-Halsans-miljomal-Atgardsprogram-2016-2020.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/2015-37-Halsans-miljomal-Atgardsprogram-2016-2020.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2015/2015-37-Halsans-miljomal-Atgardsprogram-2016-2020.pdf


16. Ett rikt växt- och djurliv 23 Information om medel 
att söka

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Länsstyrelsen utökar sin bidragslista (med bidrag/stöd att söka för 
att uppnå miljömålen) så att den även innefattar möjligheter att söka 
medel för utveckling av friluftsliv inom olika områden. RUS:s rapport 
”Var finns pengarna”16 är ett underlag. b) Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen sammanställer en lista på goda exempel i länet för 
att visa inspirerande exempel på satsningar/projekt som gjorts för att 
främja friluftsliv eller biologisk mångfald och hur de har finansierats. 
c) Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, samtliga kommuner samt 
Smålands turism åtar sig att lägga upp bidragslistan (a) och 
exempellistan (b) på sina hemsidor samt använda sociala medier för 
att informera om något särskilt är på gång, till exempel 
ansökningsomgångar eller informationsträffar om stöd. Listorna ska 
även aktivt spridas vid lämpliga träffar. 

 Kommunerna, Smålands Turism Åtgärden 
anses som: G: c är genomförd

Kommunen kommunicerar detta på kommunens webbplats. G



1
16. Ett rikt växt- och djurliv 28 Främja barn och 

ungas tillgång till 
friluftsliv

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Kommunerna genomför en inventering för att se vilka förskolor 
och skolor som har mer än 300 m20 till ett grönområde. b) 
Kommunerna följer upp och utvärderar i vilken utsträckning 
förskolorna och skolorna arbetar med friluftsliv.  c) Kommunerna 
använder den nya kunskapen för att senast år 2020 ta fram en 
handlingsplan, eller inkludera aktiviteter i befintliga styrdokument, 
för att öka barn och ungas tillgång till friluftsliv.

G: Alla punkterna är genomförda. H: Punkt 
a och b är klar. P: Någon av punkterna a-c 
påbörjad.

En inventering är ännu inte gjord. Ingen metod har tagits fram 
för att följa upp verksamheternas arbete med friluftsliv. TK: I 
arbete med ny grönstrukturplan kan punkt (a) 
iimplementeras.FoK: Medverkat i Friluftslivets år 2021. Genom 
dialog med och bidrag till föreningar stimulera till verksamhet 
för barn.

E



1
16. Ett rikt växt- och djurliv 30 Öka kunskapen om 

allemansrätten
Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Länsstyrelsen sammanställer och tillgängliggör 
informationsmaterial kring frågor relaterade till allemansrätten enligt 
syftet hos centrala myndigheter och andra organisationer, gärna på 
fler språk än svenska, för vidare spridning och informationsinsatser. 
b) Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Region Jönköpings län, 
kommunerna, LRF, Södra skogsägarna samt Smålands turism åtar 
sig att lägga upp egen information om allemansrätten på sina 
respektive webbplatser och/eller att länka till andra informativa sidor, 
exempelvis Naturvårdsverkets webbplats. c) Skogsstyrelsen, Region 
Jönköpings län, kommunerna, LRF, Södra skogsägarna samt 
Smålands turism åtar sig att vid minst ett tillfälle under 
programperioden informera om allemansrätten och dess tillämpning 
till en eller flera av målgrupperna. d) Kommunerna åtar sig att 
särskilt informera och föra dialog med barn och ungdomar, 
föreningsliv samt elever inom SFI (Svenska för invandrare).

G: Alla punkter är genomförda. H: Punkt d 
och e är genomförd helt, minst ett 
informationstillfälle per aktör har hållits. P: 
Någon av punkterna är påbörjad.

Kommunen har arbetat med detta som en del av Friluftslivets 
år 2021. Finns kommunicerat på kommunens webbplats och 
facebook. Kommunen har i sarnmarbete med region 
Jönköpings län genomfört föreläsning om allemansrätten, 
bland annat riktad till nya svenskar. 

G



1
16. Ett rikt växt- och djurliv 33 Genomför 

friluftsaktiviteter 
riktade mot barn och 
ungdomar

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Kommunerna identifierar föreningar för samverkan, till exempel 
lokala fiskeklubbar, friluftslivsföreningar, miljö- och naturföreningar 
och intresserade skolor eller hem för ensamkommande 
flyktingbarn. b) En översyn görs av berörda aktörer av befintligt 
informationsmaterial med barn och ungdomar som målgrupp. c) 
Kommunen initierar med samverkade förening/ar minst tre 
uteaktiviteter under programperioden. d) Kommunen tillsammans 
med Länsstyrelsen och samverkande förening/ar sprider 
information om möjligheten för barn att utöva friluftsliv i 
kommunen.

G: Kommunen har tillsammans med det 
lokala föreningslivet genomfört minst 3 
aktiviteter och utvärderat denna i dialog 
med de barn och unga som har deltagit. 
Information har spridits i kommunerna. H: 
Översyn har gjorts av befintligt 
informationsmaterial med barn och 
ungdomar som målgrupp. P: Kommunen 
har identifierat och tagit kontakt med 
föreningar.

Medverkat i Friluftslivets år 2021, arrangerat och bidragit till 
aktiviteter. En del planerade aktiviteter svåra att genomföra 
pga Covid-19. Ingen formell utvärdering gjord.

G
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16. Ett rikt växt- och djurliv 34 Kartläggning av socialt 
viktiga naturområden 

Grön handlingsplan 
2018-2022

a) Länsstyrelsen håller i ett kunskapsseminarium om inventering 
och planeringshänsyn av socialt viktiga natur- och kulturmiljöer 
med fokus på praktiska verktyg och metoder. 
b) Kommunerna genomför kartläggning av socialt viktiga 
naturområden i enlighet med Naturvårdsverkets metod eller 
annan, för kommunen, lämplig metod.

G: Alla kommuner har genomfört 
kartläggning enligt Naturvårdsverkets, 
eller annan likvärdig, metod. 
H: Hälften av kommunerna har genomfört, 
eller påbörjat kartläggning. 
P: Länsstyrelsen har ordnat ett 
kunskapsseminarium där representanter 
från flera kommuner deltog. 

Planeras att utföras i samband med att ny grönstrukturplan tas 
fram 2023. 

E
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Tillbaka till innehåll

INTRODUKTION
Klimatrådet och dess medlemmar arbetar aktivt med visionen om en kraftigt minskad klimatpåverkan från länet och att länet ska bli ett klimatsmart plusenergilän. Klimatrådets medlemmar har således bl.a. en viktig roll i 
att gå före i detta arbete och att utgöra förebilder för andra i länet. Frågan om hur uppföljning och kommunikation av medlemmarnas arbete ska kunna genomföras har diskuterats under de senaste åren. 
Utgångspunkten i denna diskussion har varit dels att uppföljningen inte ska innebära en betungande dubbelrapportering för de medlemmar som redan idag arbetar med en systematisk uppföljning av organisationens 
energi- och klimatpåverkan och dels att rapporteringen ska vara så enkel och kostnadseffektiv som möjligt men ändå hålla en tillräckligt hög kvalitet. Rapporteringen ska även vara enkel att sammanställa.
Mot bakgrund av ovan angivna utgångpsunkter har det konstaterats att det finns ett värde i att utgå från internationellt vedertagna rapporteringssystem som Greenhouse Gas Protocol. Denna beräkningsmetod delar in 
klimatpåverkan i tre olika scope:
* Uppströms
* Rapporterande företag
* Nedströms

Huvudsyftet med ovanstående indelning är att förhindra dubbelräkning i samband med att delrapporter aggregeras. Uppföljning av det samlade resultatet av Klimatrådets medlemmars arbete har dock inget sådant syfte. 
Syftet med denna uppföljning är i första hand följande:
* Underlätta för alla medlemmar att följa utvecklingen i sitt eget energi- och klimatarbete där så stora delar som möjligt av framför allt scope 1-2 tas med under förutsättning att underlagsdata finns lätt tillgängligt.
* Underlätta för Klimatrådet att följa utvecklingen för såväl reduktioner i totalt utsläppta växthusgaser och energianvändning som procentuella reduktioner.

Föreliggande uppföljningsmetod har begränsats till de utsläppskategorier som bedömts enklast att ta fram beräkningsunderlag för:
* Uppvärmning, elanvändning och övrig egen användning av fossila bränslen
* Köldmedieläckage
* Godstransporter i egen regi
* Personresor med egna fordon, personalens fordon samt vissa köpta resor (flyg, hyrbil/extern bilpool).
Ytterligare begränsning har gjorts genom att energianväning endast redovisas för scope 1 och 2 medan beräkning av växthusgaser omfattar alla utvalda utsläppskategorier enligt ovan.   

INSTRUKTIONER - ANVÄNDNING AV BERÄKNINGSFILEN
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Utvalda poster i uppföljningen kan vara aktuella för alla typer av organisationer som ingår i Klimatrådet. I de fall de inte är relevanta lämnas dessa poster tomma. De medlemmar som har egna system för uppföljning 
av utsläpp av GHG och energianvändning ombeds att skriva in dessa resultat på rad 9 på fliken "Rapport - Klimatråd" och göra motsvarande redovisning till Klimatrådet. Kravet är dock att den egna beräkningsmetoden 
omfattar minst de relevanta poster som i detta beräkningsverktyg definierats som miniminivån. 

Klimatrådet bildades 2011 men basår för uppföljningen har valts till 2014. Det första obligatoriska rapporteringsåret är 2018 (därefter årligen) medan historiska data för 2014 och 2016 är frivilliga att rapportera. För att 
Klimatrådet ska kunna redovisa utvecklingen beträffande utsläpp av växthusgaser (GHG) och energianvändning på ett trovärdigt sätt hoppas rådet att rådets medlemmar i så stor utsträckning som möjligt väljer att 
rapportera även för 2014 och 2016.
 
Gråmarkerade celler ska inte röras i beräkningsfilen. Dessa är i normalläget skyddade. Om verksamheten önskar göra egna anpassningar och kompletteringar som inte innebär att beräkningen exkluderar poster som 
omfattas av den gemensamma miniminivån i originalfilen kan respektive kalkylblad låsas upp med lösenordet 1234 (på flik Granska).
Vita fält som är relevanta för organisationen ska fyllas i, övriga vita fält lämnas tomma. I övrigt finns särskilda instruktioner på varje flik.

Det har visat sig att vissa av de emissionsfaktorer som används i denna enkla beräkningsfil uppdateras sent under året efter. För att det inte ska dröja för länge innan medlemmarna kan göra beräkningar för föregående 
år är utgångspunkten att i de fall uppdaterade värden inte har publicerats före den 15 augusti så används föregående års värden. Emissionsfaktorernas variation mellan två år är normalt relativt liten och syftet med 
denna förenklade beräkningsmetod bedöms vara uppfyllt ändå. Uppdatering av föregående års emissionsfaktorer sker i samband med nästa årliga revision av beräkningsfilen vilket normalt sker i augusti.
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Privat bil 
i tjänst

Förmånsbil
ar

Egenägda 
fordon 

Tjänsteresor 
flyg

Tjänsteresor 
hyrbil Gatuvärme

Gatubel
ysning

Vatten 
och 
avlopp

Egenägda 
fastigheter

Inhyrda 
lokaler

Köldmedielä
ckage

Övrig 
bränslean
vändning/
reservkra
ft

Totalt Trans-
porter och 
resor

Totalt 
Övrig 
verksamh
et Totalt 

2018 17 0 192 16 413 221 2 0 0 0 0 0 19 2 16 413 432 21 16 413 453
2019 20 0 488 10 244 839 6 0 0 0 0 0 8 2 10 245 353 10 10 245 362
2020 14 0 54 1 2 0 0 0 17 0 4 2 71 23 94
2021 9 0 54 0 1 0 0 0 0 0 81 2 65 83 148

Följande poster är mest angelägna att reducera. För varje post anges möjliga åtgärder.

Tillbaka till innehåll

Sammanställning utsläpp av växthusgaser, ton CO2-ekv per år
Transporter och resor Övrig verksamhet Totalt 

Illustration - underlag för analys av vilka poster som är mest angelägna att reducera - from 2022

Analys av vilka poster som är mest angelägna att reducera - from 2022

Privat bil i tjänst

Egenägda fordon

Tjänsteresor flyg

Tjänsteresor hyrbil

Gatubelysning

Vatten och avlopp

Egenägda fastigheter

Inhyrda lokaler

Köldmedieläckage

Övrig bränsleanvändning/reservkraft
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Transporter

Egenägda fordon Gatu-värme Gatu-belysning
Vatten och 
avlopp

Egenägda fastig-
heter Inhyrda lokaler

Övriga 
bränslen, 
reservkraft

Totalt Trans-
porter

Totalt Övrig 
verksamhet Totalt 

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 725,83 0,00 1 153,00 822,00 16 562,00 53,00 7,00 725,83 18 597,00 19 322,83
2019 1 846,30 0,00 1 164,00 783,00 16 400,00 51,00 7,00 1 846,30 18 405,00 20 251,30
2020 173,04 0,00 1 113,70 1 283,00 15 111,70 20,00 7,00 173,04 17 535,40 17 708,44
2021 190,01 0,00 1 075,40 1 382,00 17 280,00 0,30 6,50 190,01 19 744,20 19 934,21

Tillbaka till innehåll

Totalt Övrig verksamhet 
Sammanställning energi, MWh
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Kopia av Bilaga 5. Rapportering utsläpp växthusgaser.xlsxLokaler och produktion

Instruktion 

Olja Pellets 
Egna 

solceller
Egen 

solvärme Egen vind
Tot egen 

energi

 
utsläpp av 
GHG  

Total 
energi 

MWh
CO2-ekv 

(ton) MWh

Emis-
sions-
faktor

CO2-ekv 
(ton) m3 MWh

CO2-ekv 
(ton) MWh

CO2-ekv 
(ton) ton MWh

CO2-ekv 
(ton) MWh MWh MWh MWh ton MWh

Egenägda lokaler
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 5 857,00 0,00 10 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 16 562,00
2019 5 845,00 0,00 10 384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 171,00 0,00 16 400,00
2020 5 215,00 0,00 9 500,00 0,00 0,00 6,00 59,70 17,37 0,00 0,00 0,00 337,00 337,00 17,37 15 111,70
2021 5 609,00 0,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 421,00 0,00 17 280,00

Inhyrda lokaler
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 25,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,00
2019 25,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
2020 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2021 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30

Gatubelysning (kommuner)
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 1 153,00 0,00 0,00 0,00 1 153,00
2019 1 164,00 0,00 0,00 0,00 1 164,00
2020 1 113,70 0,00 0,00 0,00 1 113,70
2021 1 075,40 0,00 0,00 0,00 1 075,40

Gatuvärme (kommuner)
2014 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00

Vatten och Avlopp (kommuner)
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822,00
2019 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,00
2020 1 283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 283,00
2021 1 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 382,00

Totalt
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 7 857,00 0,00 10 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 18 590,00
2019 7 817,00 0,00 10 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,00 0,00 0,00 171,00 0,00 18 398,00
2020 7 611,70 0,00 9 520,00 0,00 6,00 59,70 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,00 0,00 0,00 337,00 17,37 17 528,40
2021 8 066,70 0,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 421,00 0,00 0,00 421,00 0,00 19 737,70

Tillbaka till innehåll

1. Fyll i alla vita rutor som är relevanta för organisationen. Lämna övriga vita rutor tomma.
2. Posten inhyrda lokaler redovisas endast om andelen inhyrda lokaler överstiger 10 % av den egenägda ytan. Om man endast hyr lokaler redovisas posten alltid. Det säkraste underlaget är om hyresvärden kan 
redovisa aktuell el/bränsleanvändning för den hyrda ytan. I andra hand kan hyresvärden redovisa en genomsnittlig el/bränsleanvändning per m2 i sina liknande fastigheter som underlag för beräkning av den hyrda ytan. I 
tredje hand kan genomsnittlig energianvändning per m2  i egenägda liknande fastigheter ligga till grund för beräkning av el- och bränsleanvändning på den hyrda fastighetsytan.
3.Beroende på vilken fjärrvärmeleverantör som organisationen har ska rätt emissionsfaktor kopieras in i den gröna rutan. Ställ pekaren i relevant cell i kolumn F, skriv = , gå till fliken "Emissionsfaktorer mm" och välj rätt 
fjärrvärmeleverantör och år på raderna 10-13, tryck enter. Om förnybar ursprungmärkt fjärrvärme köps anges värdet 0 i kolumn F. OBS! Detta verktyg är inte anpassat till verksamheter som finns inom flera olika 
fjärrvärmenät. Om så är fallet behöver ett vägt medelvärde av emissionsfaktorerna för de olika fjärrvärmenäten beräknas och skrivas in manuellt i kolumn F.
4.Om organisationen inte har elavtal med ursprungsmärkt förnybar el eller miljömärkt el behöver inget göras. Om sådant avtal finns skrivs 0 i gulmarkerade rutor. Om det i vissa delar av verksamheten finns avtal medan 
det saknas i andra delar behöver ett vägt medelvärde beräknas (mellan "0" och aktuellt residualvärde, se flik Emissionsfaktorer, rubrik El) och i kolumn D justera beräkningsformeln med den beräknade emissionsfaktorn.  
5.Eventuell fastighetsel som använts för laddning av fordon ska dras bort från denna post och istället redovisas på fliken Transporter - egna fordon.

Lokaler och produktion
Fjärrvärme Fjärrkyla El 
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Instruktion

Reservkraft och övrig bränsleanvändning, ej transporter

ton MWh
CO2- ekv 

(ton) m3 MWh
CO2- ekv 

(ton) m3 MWh
CO2- ekv 

(ton)
2014 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0,72 7 2 0 0 7 2
2019 0 0 0,72 7 2 0 0 7 2
2020 0 0 0,72 7 2 0 0 7 2
2021 0 0 0,67 6 2 0 0 6 2

Tillbaka till innehåll

Gasol Totalt 
utsläpp 
av GHG  

Diesel MK1 HVO

1. På denna flik redovisas övriga bränslen som används t.ex. till dieseldriven reservkraft m.m. ej transporter. Om bränslemängder ingår 
i t.ex. "Lokaler och produktion" ska ingen dubbelredovisning göras här.
2. Fyll i ev. förbrukad mängd av gasol, diesel Mk1 eller HVO i kolumn C, F,I.

Totalt 
Energi 
(MWh)
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Kopia av Bilaga 5. Rapportering utsläpp växthusgaser.xlsxKöldmedieläckage

Instruktion

kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton) kg

Köld-
media 

(välj från 
lista)

CO2- 
ekv 
(ton)

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81

Tillbaka till innehåll

Köldmedieläckage
Köldmedia 5 Köldmedia 6 Köldmedia 7 Köldmedia 8 Köldmedia 9

Totalt 
CO2- 
ekv 

(ton)

1. Ange utsläppt mängd (kg) av aktuellt köldmedia i kolumn C.
2. Välj rätt köldmedia i kolumn D (Köldmedia 1) genom att skriva =, gå sedan till fliken "Emissionsfaktorer mm" och välj rätt köldmedie i cellerna E47-E82, tryck enter.
3. Upprepa för samtliga typer av köldmedia som släppts ut.
OBS! Det bör finnas information om utsläppt mängd CO2-ekvivalenter på köldmedierapporterna - då kan summan av dessa värden skrivas in direkt i kolumn AD (ta bort skyddet av bladet först med 
lösenordet1234)

Köldmedia 1 Köldmedia 2 Köldmedia 4Köldmedia 3
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Instruktion

Antal km CO2 (ton)
2014
2016
2018 66 971,00 16 413 221,17
2019 41 999,00 10 244 838,90
2020 5 098,00 0,71
2021 0,00 0,00

Tillbaka till innehåll

Tjänsteresor flyg 
Flyg

1. Efterfråga statistik från anlitad resebyrå. Säkerställ att den s.k. höghöjdseffekten inkluderas i redovisad statistik.

93



Instruktion

Biogas Etanol Bensin Vanlig diesel Diesel - Evolution

Totalt 
CO2-
utsläpp 

Totalt 
energi

Vikt kg 
Energi 
MWh

Andel 
natur-

gas (%)
CO2 
(ton)

Volym 
m3

Energi 
MWh

CO2 
(ton)

Volym 
m3

Energi 
MWh

CO2 

(ton)
Volym 

m3
Energi 
MWh CO2 (ton)

Volym 
m3

Energi 
MWh CO2 (ton)

Volym 
m3

Energi 
MWh CO2 (ton)

Volym 
m3

Energi 
MWh CO2 (ton)

Energi 
MWh

CO2 

(ton)
CO2 

(ton)
Energi 
MWh

Personbilar
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,66 4,26 0,74 0,00 0,00 2,43 23,64 6,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,13 0,78 8,05 31,03
2019 0,00 0,00 0,61 3,94 0,68 6,00 53,62 17,41 20,13 195,81 53,43 0,00 0,00 0,69 6,51 0,32 0,00 0,00 5,52 1,87 73,71 265,40
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 9,53 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,08 1,85 4,43 14,61
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 7,88 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,20 2,27 4,40 14,08
LLB
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,23 99,51 27,47 0,00 0,00 0,87 8,21 0,26 0,00 0,00 4,88 1,22 28,95 112,60
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72 143,19 39,07 0,00 0,00 1,55 14,63 0,72 0,00 0,00 4,19 1,42 41,21 162,01
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 7,78 2,10 0,00 0,00 0,22 2,08 0,15 0,00 0,00 0,19 0,07 2,32 10,05
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 7,20 1,95 0,00 0,00 0,43 4,06 0,30 0,00 0,00 0,76 0,28 2,52 12,02
Tunga fordon
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arbetsmaskiner
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totalt alt 1
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00 0,66 4,26 0,74 0,00 0,00 0,00 12,66 123,15 34,00 0,00 0,00 0,00 0,87 8,21 0,26 0,00 0,00 0,00 8,01 2,01 37,00 143,63
2019 0,00 0,00 0,00 0,61 3,94 0,68 6,00 53,62 17,41 34,85 339,00 92,50 0,00 0,00 0,00 2,24 21,15 1,04 0,00 0,00 0,00 9,71 3,29 114,92 427,41
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 17,31 4,68 0,00 0,00 0,00 0,22 2,08 0,15 0,00 0,00 0,00 5,27 1,92 6,76 24,66
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 15,08 4,08 0,00 0,00 0,00 0,43 4,06 0,30 0,00 0,00 0,00 6,96 2,54 6,91 26,10
Totalt alt 2 (Uppdelning enligt ovan är frivillig. I annat fall redovisas totala mängder här)
2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 1,66 14,97 2,59 2,00 17,87 5,76 37,66 489,48 135,13 0,00 0,00 1,87 25,87 0,81 0,00 0,00 34,01 10,54 191,83 725,83
2019 0,00 0,00 1,61 14,32 2,49 13,00 169,79 43,47 80,85 1 125,46 307,09 0,00 0,00 5,24 70,61 3,48 0,00 0,00 38,71 16,39 487,84 1 846,30
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 1,58 14,08 4,48 11,27 126,95 34,32 0,00 0,00 0,22 2,08 0,15 0,00 0,00 5,27 1,92 54,39 173,04
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 1,66 14,79 4,71 12,65 138,10 37,34 0,00 0,00 0,43 4,06 0,30 0,00 0,00 6,96 2,54 54,34 190,01

Tillbaka till innehåll

HVO Biodiesel (RME) Fordonsel

1. Redovisning kan ske antingen uppdelat på olika fordonstyper (alternativ 1) eller totalt (alt 2). Om alternativ 1 väljs ska totalt beräknade siffor på rad 29-32 manuellt föras över till vita rutor på rad 34-37.
2. Om ursprungsmärkt el huvudsakligen används skrivs 0 i kolumn Z. 
3. Ev. egna bilpooler redovisas på denna flik. 

Transporter och resor - egenägda fordon
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Instruktion

År Antal körda km CO2 (ton)
2014
2016
2018 11 480 1,6561
2019 32 070 5,5770
2020 23 243 1,8355
2021 11 595 1,3825

Tillbaka till innehåll

Tjänsteresor hyrbil/extern bilpool

Efterfråga statistik från anlitat hyrbilsföretag och/eller extern poolbilsföretag (summeras och redovisas på denna flik)
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Instruktion

km

Kommunvis 
genomsnittligt 
utsläpp (g/km) CO2 (ton) km

Emissions-
faktor (g/km) CO2 (ton)

2014 0 0
2016 0 0
2018 110 691 157 17 0
2019 132 181 153 20 0
2020 93 497 147 14 0
2021 60 032 147 9 0

Egen bil i tjänsten Förmånsbil i tjänsten

Tillbaka till innehåll

Tjänsteresor privatbil och förmånsbil

1. Ange körd sträcka i kolumn C (erhålls normalt via lönesystemet).
2. Välj emissionfaktor för aktuell kommun genom: Ställ markören i kolumn D, skriv = , välj rätt kommun/år på flik 
Emissionsfaktorer mm, rad 104 ff. Välj emissionsfaktor för den kommun där majoriteten av tjänsteresorna görs.
3. Gör en egen överslagsmässig bedömning av emissionsfaktorn (g/km) för de förmånsbilar som finns i organisationen 
och ange den i kolumn G.
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EMISSIONSFAKTORER M.M.

UPPVÄRMNING
Historiska fjärrvärmedata finns här: https://www.energiforetagen.se/statistik/fjarrvarmestatistik/miljovardering-av-fjarrvarme/miljovarden-fran-tidigare-ar/

Fjärrkyla, fjärrvärme
Angivna värden inkluderar utsläpp från transport och produktion av bränslen. Värdena innebär även residualvärden för fjärrvärme, d.v.s. ev. köpt urpsungsmärkt fjärrvärme är bortdragen.

Jönköping energi 
AB

Aneby Miljö 
& Vatten AB

Eksjö 
Energi AB

Gislaved 
Energi AB

Habo 
Energi AB

Jönköping 
Energi AB

Mullsjö 
Energi och 

Miljö AB
Njudung Energi 

Sävsjö AB

Njudung 
Energi 

Vetlanda AB
Tranås 

Energi  AB
Vaggeryd 
Energi  AB

Vaggeryd 
Energi  AB

Värnamo 
Energi AB

Fjärrkyla kg CO2-
ekv/ MWh 

Fjärrvärme 
kg CO2-

ekv/MWh 

Fjärrvärm
e kg CO2-
ekv/MWh 

Fjärrvärm
e kg CO2-
ekv/MWh 

Fjärrvärm
e kg CO2-
ekv/MWh 

Fjärrvärme 
kg CO2-

ekv/MWh 
Fjärrvärme kg 
CO2-ekv/MWh 

Fjärrvärme kg 
CO2-ekv/MWh 

Fjärrvärme kg 
CO2-ekv/MWh 

Fjärrvärm
e kg CO2-
ekv/MWh 

Fjärrvärme 
kg CO2-

ekv/MWh 

Fjärrvärm
e kg CO2-
ekv/MWh 

Fjärrvärme 
kg CO2-

ekv/MWh 
2014 2 23 116 25 30 79 31 46 44 21 21
2016 2 23 125 43 28 50 28 50 48 14 24 34 20
2018 4 18 173 18 17 62 23 28 26 14 30 45 16
2019 1,4 17 167 13 15 63 23 25 23 12 18 23 12
2020 1,4 16 153 13 15 68 23 15 12 15 15 23 12
2021 1,4 16 153 13 15 68 23 15 12 15 15 23 12 Obs data för 2021 finns inte, utan samma värde för 2021 som för 2020 (2021-11-18)

Eldningsolja 1 och Pellets (ändras inte över tid)

Eldnings-olja 
(MWh/m3)

Eldnings-
olja kg CO2-

ekv/MWh 
Pellets 

(MWh/ton)

Pellets kg 
CO2-

ekv/MWh https://www.energiforetagen.se

2014 9,95 291 4,67 19 Dessa faktorer inkluderar produktion och transport av bränslet

2016 9,95 291 4,67 19 Källa energiinnehåll: http://www.energihandbok.se/branslen/ (ändras inte över tid)

2018 9,95 290 4,67 18

2020 9,95 290 4,67 18

EL

Residualel kg CO2-
ekv/ MWh Källa: https://www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/ursprungsmarkning-av-el/#hanchor5

2014 344,47 Residualmix för norden används eftersom den nordiska elmarknaden är väldigt integrerad.
2016 350,51
2018 250,76
2019 338,52
2020 365,27
2021 365,27 Ändrad 220204

ÖVRIGA BRÄNSLEN

Gasol (MWh/ton)

Gasol kg 
CO2-

ekv/MWh 
2014 12,8 234,60 Källa emissionsfaktor: https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Berakna-dina-klimatutslapp/
2016 12,8 255,60 (värde för fossil CO2 och metan har summerats i SNV-filen och transportvärde för Övrigt fossilt från Överenskommelse i värmemarknadskommittén har lagts till)
2018 12,8 256,60 Källa energiinnehåll: http://www.energihandbok.se/branslen/ (ändras inte över tid)
2020 12,8

KÖLDMEDIELÄCKAGE

Köldmedia Enhet

kg 
CO2e/kg 

köldmedia Källa:
https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf

HFC-23 kg 12400 Värdena avser IPCC AR5
HFC-32 kg 677 OBS! Jag har tills vidare behållit urvalet. Komplettering får ske om det saknas köldmedier som används hos medlemmarna.
HFC-41 kg 116

HFC-125 kg 3170
HFC-134 kg 1120

HFC-134a kg 1300
HFC-143 kg 328

HFC-143a kg 4800
HFC-152 kg 16

HFC-152a kg 138
HFC-161 kg 4

HFC-227ea kg 3350
HFC-236cb kg 1210
HFC-236ea kg 1330
HFC-236fa kg 8060
HFC-245ca kg 716
HFC-245fa kg 858

HFC-365mfc kg 804
HFC-43-I0mee kg 1650

Perfluoromethane 
(PFC-14) kg 6630

Perfluoroethane 
(PFC-116) kg 11100

Perfluoropropane 
(PFC-218) kg 8900

Perfluorocyclobuta
ne (PFC-318) kg 9540

Perfluorobutane 
(PFC-31-10) kg 9200

Perfluoropentane 
(PFC-41-12) kg 8550

Perfluorohexane 
(PFC-51-14) kg 7910

Sulphur 
hexafluoride kg 23500

R404A kg 3922 Blandningar - värden finns ej i IPCC AR5. Värden enligt köldmedieförteckning, Naturvårdsverket. 
R407A kg 2107 https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/kemikalier/Koldmedieforteckning%2020170509.pdf
R407C kg 1774
R407F kg 1825
R408A kg 3152
R410A kg 2088
R507 kg 3985

R508B kg 12139 OBS! påfyllnadsförbud
R403a kg 2680 OBS! påfyllnadsförbud
R448A kg 1458
R449A kg 1397
R452A kg 2140

TRANSPORTER
WTW-emissionsfaktorer för fordonsbränslen som har hämtats här: DRIVMEDEL 2020 Redovisning av rapporterade uppgifter enligt drivmedelslagen, hållbarhetslagen och 
reduktionsplikten ER 2021:29 (Energimyndigheten) samt DRIVMEDELSFAKTA från gröna bilister.
Om ingen källa anges är det den förstnämnda ovan, se: https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/ OBS! Data för 2021 saknades vid uppdateringstillfället (202-12-15). Därför används tills vidare samma värde som för 2020.

Tillbaka till innehåll

Källa emissionsfaktorer: 
Överenskommelse i 
värmemarknadskommittén för respektive 
år, se länk. 
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Bensin (g CO2 
ekv/MJ)

Diesel (g 
CO2 

ekv/MJ)

Diesel 
Evolution  

(g CO2 
ekv/MJ)

Diesel 40 
% 

förnybart 
(g CO2 
ekv/MJ)

HVO
(g CO2 
ekv/MJ)

Etanol E85 
(g CO2 
ekv/MJ)

FAME 
(g CO2 
ekv/MJ)

Fordonsgas (g 
CO2 ekv/MJ)

Biogas (g CO2 
ekv/MJ)

Biogas (kg 
CO2 

ekv/kg)

Naturgas 
(kg CO2 
ekv/MJ)

Naturgas 
(kg CO2 
ekv/kg)

El Nordisk 
residualmix 

(g CO2 
ekv/MJ)

2014 91,5 86,3 15,6 52,3 45,9 46,4 23,6 69,2
2016 91,3 80,4 14 51 31,9 28,8 18,4
2018 90,2 77,3 8,8 48,5 31,4 16,4 13,1 69,7
2019 90,9 76,4 13,8 48,7 34,8 12,8 12,7 94
2020 89,1 75,7 20,4 48,6 32,9 12,6 12,7
2021 89,1 75,7 20,4 48,6 32,9 12,6 12,7

Bensin (kg CO2 
ekv/liter)

Diesel (kg 
CO2 

ekv/liter)

Diesel 
Evolution 
25 %  (kg 

CO2 
ekv/liter)

Diesel 40 
% 

förnybart

HVO
(kg CO2 
ekv/liter)

Etanol E85 
(kg CO2 
ekv/liter)

FAME 
(kg CO2 
ekv/liter)

Fordonsgas (kg 
CO2 ekv/Nm3)

Biogas (kg CO2 
ekv/Nm3)

Biogas (kg 
CO2 

ekv/kg)

Naturgas 
(kg CO2 

ekv/Nm3)

Naturgas 
(kg CO2 
ekv/kg)

2014 2,9 3,0 2,3 0,5 1,2 1,5 1,6 0,8 0,382 2,7 3,32
2016 2,9 2,8 2,3 1,95 0,5 1,2 1,0 1,0 0,6 0,4 2,7 3,3
2018 2,9 2,7 2,3 1,95 0,3 1,1 1,0 0,6 0,5 0,4 2,7 3,3
2019 2,9 2,7 2,3 1,95 0,5 1,1 1,1 0,5 0,4 0,4 2,7 3,3
2020 2,8 2,6 2,3 1,95 0,7 1,1 1,1 0,4 0,4 0,4 2,7 3,3
2021 2,8 2,6 2,3 1,95 0,7 1,1 1,1 0,4 0,4 0,4 2,7 3,3

Omräkningstal kWh/MJ: 0,28
Energiinnehåll i rena fordonsbränslen och beräknade blandningar (dessa siffror ändras inte över tid om inte sammansättningen ändras)

Ren bensin 
(kWh/m3)

Bensin MK1 
(kWh/m3)

Ren diesel 
(kWh/m3)

Diesel 
MK1 

(kWh/m3)

Diesel 
Evolution 
(kWh/m3)

HVO
(kWh/m3)

Etanol E85 
(kWh/m3)

Etanol 
(kWh/m3)

FAME 
(kWh/m3)

Fordonsg
as 

(kWh/Nm3
)

Fordonsga
s (kWh/kg)

Biogas 
(kWh/m3)

Biogas 
(kWh/kg)

Naturgas 
(kWh/m3)

Naturgas 
(kWh/kg)

2016 9100 8937 9800 9727 9601 9440 6451 5830 9170 9,92 12,99 9,7 12,93 11 13,25

Genomsnittligt certifierat koldioxidutsläpp ur avgasröret hos alla personbilar i trafik (g CO2/km)
se: http://2030.miljobarometern.se/kommun/helhet/bilen/genomsnittliga-koldioxidutslapp-hos-fordon/jonkoping

Jönköping Habo Mullsjö Vaggeryd Aneby Tranås Eksjö Nässjö Vetlanda Sävsjö Gnosjö Gislaved Värnamo
2014 173 177 178 176 179 177 175 175 177 179 175 177 172
2016 162 167 170 165 169 166 165 165 166 169 165 167 162
2018 152 157 159 154 159 157 156 154 157 159 155 156 152
2019 148 153 155 150 155 152 153 150 152 156 151 152 148
2020 143 147 151 146 151 148 148 146 147 151 146 148 143
2021 143 147 151 146 151 148 148 146 147 151 146 148 143 OBS! Data för 2021 saknades vid uppdateringstillfället (2021-12-15). Därför används tills vidare samma värde som för 2020.
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§ 25 Beslut om remiss av VA-plan - delplan 
vattenförsörjningsplan 
Diarienummer KS21/103 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förslag till VA-plan - 
vattenförsörjningsplan på remiss till byggnadsnämnden och miljönämnden 
för yttrande senast 29 juni 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommuns vatten- och avloppsplan består av ett huvuddokument - 
VA-plan – samt fem mer detaljerade delplaner som ska utgöra stöd för 
tjänstemännen i deras arbete. Vattenförsörjningsplanen är en av de fem 
delplanerna. 

Vattenförsörjningsplanen beskriver vattenanvändningen och 
vattentillgången idag och i framtiden, och bedömning av risker samt 
förslag på åtgärder för att klimatanpassa och trygga vattenförsörjningen för 
kommande generationer. Planen ska utgöra underlag vid kommunens och 
verksamheters långsiktiga strategiska beslut samt även påverka hur 
allmänheten agerar kring vattenanvändning. Med stöd av 
Vattenförsörjningsplanens kartläggning och bedömning av kommunens 
vattentillgång och vattenanvändning skapas en hållbar och välgrundad 
planering av vattenförsörjning för kommunens invånare. 

Vattenförsörjningsplanen är en del av kommunens strategiska VA-
planering som anger hur Habo kommun ska agera på bästa sätt, givet de 
förutsättningar som finns i kommunen för att uppnå målet om en 
vattenförsörjning och avloppshantering som är hållbar för framtiden ur ett 
klimatmässigt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. De 
åtgärdsförslag som finns i Vattenförsörjningsplanen grundas på de 
ställningstaganden som finns i det politiskt beslutade dokumentet Vision 
och strategi 2030 och som ska leda Habo kommuns arbete att nå visionen 
för vattenförsörjning och avloppshantering 2030. 

Vattenförsörjningsplanen har tagits fram med utgångspunkten i de tidigare 
utformade dokumenten Nulägesbeskrivning, Klimatanpassad 
dricksvattenförsörjning, Vägledning för kommunal VA-planering (Havs- 
och vattenmyndighetens rapport 2014:1) och Vision och strategi 2030. 
Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångspunkt i 
vattendirektivet som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
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åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering. 
Arbetet med att ta fram Vattenförsörjningsplanen har skett stegvis och i 
nära samspel med översiktsplanen med huvudsyfte att möta kommunens 
eget behov av underlag för utveckling. Framtagande av dokumentet har 
skett genom förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
vattenförsörjning går hand i hand med samhällsutveckling samt miljö- och 
hälsomässig nytta. Vattenförsörjningsplanen blir också ett redskap att 
uppfylla en rad av de krav som ställts i lagstiftning, myndighetsbeslut och 
miljömål. 

Vattenförsörjningsplanen bör remitteras till byggnadsnämnden och 
miljönämnden. 

_____  
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§ 26 Svar på remiss gällande regional cykelstrategi 
Diarienummer KS22/64 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande remissvar: 
 
Habo kommun ser positivt på att regionen har tagit fram en regional 
cykelstrategi som ska omfatta hela länet. Strategin har ett övergripande 
perspektiv och kan fungera som stöd i kommunernas arbete med 
cykelfrågorna. 
 
Det är viktigt att strategin sedan verkställs i en genomförandeplan för att 
realisera satsningar med fokus på cykel. 
 
Det är positivt att ett regionalt cykelnätverk avses instiftas för att fungera 
som plattform för dialog och där cykelfrågor drivs. 

Beskrivning av ärendet 
Habo kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på den regionala 
cykelstrategin.  
 
Syftet med den regionala cykelstrategin är att definiera den önskvärda 
utvecklingen av cykling i länet. Cykelstrategin ska synliggöra vilka 
strategiska satsningar och åtgärder som bör prioriteras för att stärka 
cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Ytterligare en viktig ingång 
i arbetet med en regional cykelstrategi är att stärka samarbetet kring 
cykelfrågor i länet. 
 
Cykelstrategin sträcker sig till år 2035. Strategin är ett ramverk som ska ge 
riktning åt kommande cykelsatsningar ur ett regionalt perspektiv. Det är 
inte en genomförandeplan. 

Processen att ta fram förslag till den regionala cykelstrategin har skett i en 
projektgrupp (Region Jönköpings län) tillsammans med en arbetsgrupp 
med fyra av länet kommuner (Gislaved, Jönköping, Nässjö och Värnamo 
kommuner). Förslaget har också förankrats i dialoger med olika aktörer, till 
exempel Trafikverket och Cykelfrämjandet. 
 
Cykelstrategin grundas i en vision: Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län. Visionen är i sin tur uppdelad i 
målområden och respektive målområde är sedan kopplade till strategier 
som i sin tur är uppdelade i olika insatsområden. 
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Cykelstrategin har tre stycken målområden: 
1) fler korta vardagsresor ska göras med cykel 
2) sammanhängande cykelbarhet mellan målpunkter i länet 
3) stärkt samverkan kring cykling på länsnivå 

För att nå målen är det två strategier knutet till varje målområde. 
Strategierna till mål 1 är: a) Gör det lätt att välja rätt, där ett insatsområde 
bland annat är beteendepåverkan. Andra strategin som är: b) gör cyklingen 
trygg och säker har bland annat ett insatsområde inom 
trafiksäkerhetskampanjer. 

För mål 2 är det strategierna a) främja hela resan och skapa ett regionalt 
cykelnät med insatser inom kombinationsresor och b) skapa ett regionalt 
cykelnät där ett av insatsområdena är att utveckla cykelleder i länet. 

Till mål 3 är det strategierna a) cykling ska stärka näringslivet med ett av 
insatsområdena inom besöksnäring och b) lär av andra och varandra med 
bland annat insatser för att skapa nätverk och utvecklingsprojekt för att dra 
nytta av varandras erfarenheter. 

_____  
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Regional Utveckling Telefon: 010-241 00 00 Organisationsuppgifter  
Regional Utveckling E-post: regional.utveckling@rjl.se Bankgiro: 5216-2849 
Box 1024 Hemsida: www.rjl.se Orgnr: 232100-0057 
551 11  Jönköping     
     
   

Regional Utveckling  
Regional Utveckling 
Ida Hedberg 
0730-39 63 38 
ida.hedberg@rjl.se 

 
Remissinstanser regional cykelstrategi 

Remittering av regional cykelstrategi 
för Jönköpings län 

 
Region Jönköpings län fattade den 22 februari 2022 beslut om att skicka ut sitt 
förslag till regional cykelstrategi på remiss till berörda aktörer. Den regionala 
cykelstrategin är tänkt att fungera som ett ramverk för ett systematiskt 
länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som transportmedel.  
 
Remisstiden för planförslaget löper fram till och med den 6 maj 2022. Under 
denna tid finns planhandlingen tillgänglig på Region Jönköpings läns 
utvecklingswebb: Regional cykelstrategi-Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) 
 
Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka e-post till 
regional.utveckling@rjl.se, skriv diarienummer RJL 2022/69 samt avsändare 
i ämnesraden.  
 
Yttranden kan också lämnas skriftligen till Region Jönköpings 
län, Box 1024, 551 11 Jönköping. Ange diarienummer RJL 2022/69 som 
referens. 
 
 
Frågor under remisstiden kan ställas till Ida Hedberg, ida.hedberg@rjl.se, tel. 
0730-39 63 38.  
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Gislaveds kommun 
Gnosjö kommun 
Habo kommun 
Jönköpings kommun 
Mullsjö kommun 
Nässjö kommun 
Sävsjö kommun 
Tranås kommun 
Vaggeryds kommun 
Vetlanda kommun 
Värnamo kommun 

Samverkansorgan och 
länsstyrelser 
Region Blekinge 
Region Halland 
Region Kalmar 
Region Kronoberg 
Region Skåne 
Västra Götalandsregionen  
Region Östergötland 
Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Länsstyrelsen i Hallands län 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Länsstyrelsen i Östergötlands län

 

Regionala aktörer m fl. 
Företagarna 
Handelskammaren i Jönköpings län 
LRF 
Smålands Turism 
Svenskt Näringsliv 
NTF i Jönköpings län 
Länsrådet för funktionsnedsättningar 
Jönköping University 
Cykelfrämjandet 

Myndigheter 
Naturvårdsverket 
Trafikverket 
Polisen, Region öst 
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INNEHÅLL

Ordlista        3

Inledning         5

Bakgrund        6

Vision        9

Målområde vardagsresor     10

Målområde cykelbarhet     12

Målområde samverkan     14

Ansvar för genomförande och uppföljning 16

Nulägesbeskrivning och prioriteringar  18

Tyck till om förslaget till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län!
Detta är en remissversion av regional cykelstrategi för Jönköpings 
län. Berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget fram till och med 2022-05-06.

Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka 
e-post till regional.utveckling@rjl.se. Skriv diarienummer RJL 
2022/69 samt avsändare i ämnesraden. Yttranden kan också 
lämnas skriftligen till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 
Jönköping. Ange diarienummer RJL 2022/69 som referens.

Kontaktperson:

Ida Hedberg  ida.hedberg@rjl.se, 0730-39 63 38

Fotografier: sid 1 Ida Hedberg, sid 4, 8 och 18 Smålands Turism och sid 17 Johan W Avby (RJL)
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ORDLISTA
Allmän väg En väg där staten (Trafikverket) eller 
en kommun är väghållare.

Beteendepåverkan I den regionala cykelstra-
tegin avses insatser som syftar till att påverka 
beteenden och attityder bland resenärer.

Blandtrafik Där biltrafik och cykeltrafik använder 
samma yta längs en väg/gata.

Cykelbana Del av gata/väg, avsedd för cykeltrafik 
och trafik med moped klass II. Cykelbana är 
avskild från vägbana genom fysisk anordning 
exempelvis kantstöd.

Cykelbarhet Beskriver hur inbjudande gator och 
vägar är att cykla på.

Cykelbokslut En sammanställning över de cy-
kelfrämjande insatser kopplade till cykelstrategin 
som har genomförts under året.

Cykelfält: Särskilt körfält som genom vägmarke-
ring anvisats för cyklande eller förare av moped 
klass II. 

Cykelled En cykelled definieras av Trafikver-
ket som ett sammanhängande cykelstråk för 
rekreation eller turism. Leden kan bestå av 
olika typ av infrastruktur; lågtrafikerade vägar, 
cykelbanor med mera. Cykelledsnätet för 
rekreations- och turiständamål delas in i långa 
(nationella), medellånga (regionala) och korta 
(lokala) cykelleder utifrån kvalitetskriterier som 
upprättats av Trafikverket. Cykelleder kan också 
omfatta till exempel byggda leder för mountain-
bike inom ramen för destinations- eller förenings-
verksamhet.

Cykelväg Väg för cykeltrafik eller moped klass II, 
med egen terrassering och linjeföring, skild från 
gata/väg, det vill säga friliggande. Huvudman är 
antingen staten eller kommunen. I lagstiftning 
kallas den cykelbana.

Enskild väg Väg som inte är allmän väg eller gata 
(till exempel väg där vägförening/samfällighet är 
väghållare). Kan också vara väg som hör till och 
hålles av enskild fastighet (privat väg). Enskild 
väg kan också vara väg som är en gemensamhets-
anläggning (en anläggning som är gemensam för 
flera fastigheter och som tillgodoser ändamål av 
stadigvarande betydelse för dem).

Framkomlighet: Restid på specifik sträcka.

Funktionellt samband För att Trafikverket ska 
kunna bygga en allmän väg i form av en friliggande 
cykelväg krävs ett funktionellt samband med en 
allmän väg.  Utan det funktionella sambandet är 

inte kravet på allmän samfärdsel uppfyllt (vilket 
en allmän väg ska vara till för).

Kombinationsresor Resor där cykel komplette-
rar kollektivtrafik för att skapa hög tillgänglighet 
till målpunkter på lite längre avstånd.

Ledhuvudman Ledhuvudmannen är den part som 
ansöker om utmärkning av en cykelled och som 
ansvarar för att redovisa för bedömningsgruppen 
att kvalitetskriterierna uppfylls. Ledhuvudman-
nen håller ihop allt arbete som krävs kring en led: 
förankring med alla berörda, kvalitetssäkring, 
marknadsföring, utveckling med mera.

Mobilitetsstrategi Trafikstrategiskt dokument 
som fokuserar på att påverka resmönster i önskad 
riktning.

Mobilitet Rörlighet av personer och varor.

Potentialstudie GIS-baserad analys som visar var 
potentialen för cykelresor är som störst i länet.

Regional statlig cykelinfrastruktur Cykelvägar 
där staten är väghållare (i allmänhet utanför 
tätort) och som inte löper utmed statliga 
stamvägar (E4, Rv 26 och Rv 40).

Regional transportplan Omfattar investeringar 
i det regionala vägnätet, samfinansiering av 
järnvägsåtgärder samt medfinansiering till 
kommuner.

Saknad länk Avsnitt i cykelstråk där cykelsäker 
väg saknas.

Statlig medfinansiering Innebär att staten bidrar 
till genomförande av regionala kollektivtrafikan-
läggningar samt till åtgärder inom miljö och tra-
fiksäkerhet på kommunala gator och vägar via 
avsatta medel i regional transportplan.

Tillgänglighet Möjligheten att från ett område 
kunna nå olika målpunkter med hänsyn till 
variabler som möjliga färdmedel, restid, 
reskostnad och tillförlitlighet.

TIM-nämnd Region Jönköpings läns nämnd för 
trafik, infrastruktur och miljö.

VGU Trafikverkets  regler för vägar och gators 
utformning.

Väghållare Den part som ansvarar för drift och 
underhåll av en väg. Staten (Trafikverket) är 
väghållare för statliga allmänna vägar, kommuner 
är väghållare för kommunala allmänna vägar och 
gator och vägföreningar/samfällighetsföreningar 
eller enskilda fastighetsägare är väghållare för 
enskilda vägar.
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FLER LÄNSINVÅNARE SKA SE 
CYKELN SOM ETT ATTRAKTIVT 
TRANSPORTMEDEL 

Om fler människor i Jönköpings län väljer att transportera sig 
genom att cykla skapas betydande individ- och samhällsnyttor 
kopplade till miljö, folkhälsa och näringslivsutveckling på såväl 
regional som lokal nivå. 

För att vi i vårt län ska kunna realisera dessa inneboende 
potentialer behöver vi både stärka länets cykelkultur — det vill 
säga hur vi samlat ser på cyklingens status och möjligheter — 
och förbättra den fysiska transportinfrastrukturen, så att det 
blir tillgängligare och mer trafiksäkert att cykla. 

Den regionala cykelstrategin är en grund för ett systematiskt 
länsgemensamt arbete med att stärka cykelns attraktivitet som 
transportmedel. Genom att beskriva en struktur för kommande 
insatser skapar vi förutsättningar för att flytta fram cykelns 
position i såväl strategisk planering som genomförande.
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BAKGRUND

Tidigt i processen med att ta fram en regional cykelstrategi har 
politiska avstämningar gjorts kring strategins grundläggande 
förutsättningar och uppdrag genom att formulera syfte, 
omfattning, process och struktur.

SYFTE
Den regionala cykelstrategin är en utpekad åtgärd i Åtgärdsprogrammet för minskad 
klimatpåverkan 2021-2025 för Jönköpings län.

Den regionala cykelstrategin ska definiera den önskvärda utvecklingen av cykling i länet. 
Cykelstrategin ska också synliggöra vilka strategiska satsningar och åtgärder som bör 
prioriteras för att stärka cyklingen i länet på ett effektivt sätt. Ytterligare en viktig ingång 
i arbetet med en regional cykelstrategi är att stärka samarbetet kring cykelfrågor i länet.

En fortsättning på den regionala cykelstrategin är att ta fram en plan för regional statlig 
cykelinfrastruktur i länet. Denna plan är i sin tur en viktig förutsättning för att möjliggöra 
välgrundade prioriteringar och ett effektivt genomförande av länets regionala transport-
plan i de delar som berör cykling.

OMFATTNING
Strategi - inte plan för genomförande Strategin är ett ramverk som ska ge riktning 
åt kommande cykelsatsningar ur ett samlat regionalt perspektiv och pekar ut vilken 
typ av konkreta insatser som bör prioriteras för genomförande.  Dessa aktiviteter kan 
ske på många olika nivåer och genomföras av såväl regionala och kommunala aktörer 
som förenings- eller näringslivet. Strategin har dock inte mandat att kravställa specifika 
insatser från andra aktörer än Region Jönköpings län.

Strategin är inget heltäckande trafikstrategiskt dokument Strategin är därför inte 
inriktad på att reglera andra transportslag. Strategin riktar sig mot trampcyklar samt 
trampcyklar med elassistans. Andra typer av cykelfordon (elfordon utan trampor) eller 
mopeder omfattas inte.

Den regionala cykelstrategin omfattar hela länets geografi1 och alla typer av cykling. 
Detta betyder att strategin inbegriper såväl vardagscykling som cykling kopplad till 
rekreation eller besöksnäring. 

Cykelstrategin siktar mot år 2035, vilket också är målår för Jönköpings läns regionala 
utvecklinsstrategi. Det är betydelsefullt att den regionala cykelstrategins inriktning är 
uppdaterad i förhållande till samhällsutveckling och politik. Utvärdering av och beslut om 
strategins aktualitet bör därför fattas varje mandatperiod.

1 De fysiska åtgärder som Region Jönköpings län har möjlighet att prioritera via den regionala transportplanen omfattar endast 
regionalt statligt vägnät, bytespunkter för kollektivtrafik samt de delar av de kommunala vägnäten som är aktuella för åtgärder som 
medfinansieras med statliga medel via pott i regional transportplan.
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PROCESS
Förslaget till regional cykelstrategi har arbetats fram av en projektgrupp från Regional 
Utveckling tillsammans med en utsedd arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
fyra av länets kommuner (Gislaveds, Jönköpings, Nässjö och Värnamo kommuner). 
Under framtagandet av förslaget till regional cykelstrategi har projektgruppen även haft 
dialogmöten med Trafikverket Region Syd, Jönköpings Länstrafik, Energikontoret Norra 
Småland, Smålands Turism, NTF, Cykelfrämjandet och Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Den regionala cykelstrategin har stämts av löpande med länets politiska referensgrupp 
för transportinfrastruktur, Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö samt regionalt 
infrastrukturnätverk. Information har även gått ut till kommunchefsnätverk samt 
kommunalt forum. Den regionala cykelstrategin ska enligt gällande tidplan fastställas av 
regionstyrelsen i Region Jönköpings län den  7 juni 2022.

STRUKTUR
Den regionala cykelstrategin kan betraktas som ett samlande paraply som systematise-
rar pågående och kommande insatser kopplade till cykling i Jönköpings län. Genom att 
definiera en tydlig struktur skapar vi en gemensam riktning åt arbetet med att stärka 
cyklingen i länet.

Den regionala cykelstrategin grundar sig på en vision som är en övergripande målbild av 
vad vi vill uppnå med cykling i länet. 

Visionen är nedbruten i tre målområden, målen definierar vad vi ska fokusera på för att 
nå vår vision och ger struktur åt efterföljande strategier och insatsområden. Målen är 
tydligt definierade och måttsatta för att det ska vara möjligt att följa utvecklingen inom 
respektive område.

Respektive målområde har kopplade strategier. Strategierna utgår från identifierade 
utmaningar och anger hur vi ska rikta de insatser som tas fram för att nå cykelstrategins 
mål.

Insatsområdena beskriver inom vilken typ av områden som åtgärder bör göras. Inom 
respektive insatsområde lyfts exempel på insatser — det är dock möjligt att även andra 
aktiviteter än de som nämns kan vara relevanta kopplat till den regionala cykelstrategins 
mål och strategier. Specifika insatser kan göras av olika aktörer och drivas som ordinarie 
verksamheter eller i form av projekt.

Fler korta vardagsresor 
ska göras med cykel

Stärkt samverkan 
kring cykling på 

länsnivå

Cykling 
ska stärka 

näringslivet

Beteende- 
påverkan

Arbets- 
platser

Trafik- 
säkerhets- 
kampanjer

Fysiska 
åtgärder

Lär av andra 
och varandra

Främja hela 
resan

Skapa ett 
regionalt 
cykelnät

Gör det lätt 
att välja rätt

Gör cyklingen 
trygg och 

säker

Besöks- 
näring

Handel och 
service

Fysisk 
planering

Nätverk 
och 

utveckling

Kombina-
tions- 
resor

Utveckla 
cykelleder 

i länet

Plan för 
regional 
statlig 
infra- 

struktur

Vision 
Vad vill vi uppnå?

Mål  
Vad ska vi 
fokusera på?

Strategier 
Hur ska vi rikta 
insatser för att nå 
våra mål?

Insatsområden  
Vilka insatser svarar 
bäst mot våra mål?

Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

Sammanhängande 
cykelbarhet mellan 
målpunkter i länet
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Cykeln ska vara ett attraktivt 
transportmedel i Jönköpings län

I vårt län cyklar vi för att det är smidigt, ekonomiskt och gör oss 
friskare. Genom att främja cykling skapar vi tillgängliga, trygga 
miljöer och vi lär våra barn viktiga resvanor för livet.
Cykling har stora möjligheter att bidra till en stärkt social hållbarhet i samhället. 
Eftersom cykling är ett billigt transportslag bidrar satsningar på cykling till 
ekonomisk jämlikhet. Cykling är också ett transportmedel som är tillgängligt för 
samhällsgrupper utan körkort — till exempel barn och unga.

När vi väljer cykeln som transportmedel rör vi oss mer vilket skapar stora nyttor 
för vår hälsa och vårt välmående.

Fysisk planering som främjar ökad cykling bidrar till skapandet av mer tillgängliga 
och trygga miljöer — något som gynnar alla i samhället.

Jönköpings län är en attraktiv cykelregion där olika näringar 
samverkar och utvecklas kring cykling som produkt och kultur.
Det finns en stor potential i att utveckla länets besöks- och servicenäring kring 
cykling — inte minst i samarbetet mellan olika typer av intressenter.

När vi cyklar rör vi oss i en hastighet och skala som möjliggör interaktion med 
omgivningen. Detta ger i sin tur möjligheter till utveckling av det småskaliga 
lokala näringslivet i våra tätorter. 

V
IS

IO
N

Vi väljer cykeln för att aktivt bidra till ett resurssnålt och 
ekologiskt hållbart samhälle.
Cykling är ett resurssnålt transportslag som ger liten omgivningspåverkan och 
inte ger några koldioxidutsläpp vilket gör att cyklingen har en tydlig koppling till 
hållbarhetsmål som relaterar till ekologisk hållbarhet.

Viljan att bidra till hållbarhet och ställa om från fossila transportsätt är en viktig 
drivkraft för att människor ska välja att cykla. 

Till år 2035 vill vi att cykeln har en hög status som transportmedel och 
är ett förstahandsval för kortare resor i vårt län. Genom vår vision vill 
vi trycka på möjliggörande faktorer kopplat till cykling — vi ska genom 
strategiskt arbete få fler människor att vilja och kunna cykla. Detta har 
tydlig bäring på Region Jönköpings läns övergripande vision om att bli 
Sveriges mest hållbara, attraktiva och tillgängliga region.

Cykelstrategins vision förtydligas utifrån de tre perspektiven på 
hållbarhet:

Ekologisk 
hållbarhet

Social 
hållbarhet

Ekonomisk 
hållbarhet
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	Gör det lätt att välja rätt
Genom att aktivt planera och arbeta för att underlätta vardagscykling 
kan vi få fler människor att välja cykel för kortare resor.

Strategin bygger på att skapa både incitament och yttre förutsättningar 
för cyklister. Vi ska få fler att se nyttorna med cykling samtidigt som rätt 
åtgärder görs för att underlätta cyklande.

Vårt mål är att fler människor ska välja cykeln 
som transportmedel för den typ av kortare 
persontransporter som görs ofta. Detta ger 
nyttor för såväl folkhälsa som luftkvalitet, 
buller, utrymme och trafiksäkerhet inne i våra 
tätorter. 

Merparten av länets befolkning bor inom fem 
kilometers radie från tätortscentrum, vilket 
betyder att det finns en stor grundläggande 
potential för cykling.

Många människor ser också behoven av att ställa 
om till ett mer hållbart liv - såväl för miljöns som 
för den egna hälsans och ekonomins skull. Detta 
är viktiga drivkrafter som vi bör nyttja för att nå 
målet om vardagscykling.

DEFINITION VARDAGSRESA

Återkommande, standardiserad 
resa (t.ex. transport till 
fritidsaktivitet, arbete, skola 
livsmedelsbutik).

MÅTT

Antal cyklister i stråk med hög 
potential för cykling.

Andel barn som cyklar till skolan.
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Fler korta vardagsresor ska 
göras med cykel

	Gör cyklingen trygg och säker
Att resor med cykel upplevs som trygga och säkra är en viktig 
förutsättning för att få fler att cykla. Åtgärder som görs för att höja 
trafiksäkerheten för cyklister gagnar särskilt barn och ungas mobilitet 
eftersom det ökar deras möjligheter att cykla till och från skola och 
fritidsaktiviteter.
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Trafiksäkerhetskampanjer

För att fler ska våga välja cykeln som transportmedel är det 
betydelsefullt att bedriva informerande insatser kopplade till 
beteenden i trafiken och attityder kring till trafiksäkerhet och 
cykling.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Utbildning och information kring trafiksäkerhet 

• Kampanjer kopplade till skolor och arbetsplatser

Fysiska åtgärder

För att skapa säkra cykelstrukturer behöver vi veta var det finns 
brister i befintlig transportinfrastruktur och även säkerställa 
funktionen i våra befintliga anläggningar.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Inventeringar och åtgärder av saknade länkar av stor betydelse inom regionalt och 
kommunala cykelvägnät

• Kartlägga förutsättningar för drift och underhåll av cykelvägar i länet (t.ex. budget, 
ansvarsfördelning, strategier och samordning).
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Beteendepåverkan

Information och kunskapsspridning kring cykelns fördelar är 
viktiga insatser för att nå målet om ökad vardagscykling. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Lyfta och sprida goda exempel på beteendepåverkande aktiviteter

• Resvaneundersökningar

• Kampanjer kopplat till satsningar i transportinfrastruktur

Förbättra förutsättningarna på arbetsplatser

Inställningen till och agerandet kring cykling hos länets 
arbetsgivare är en viktig faktor för att få fler att se fördelarna 
med att cykelpendla till och från sitt arbete. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Fysiska åtgärder på arbetsplatser (t.ex. cykelförvarning och ombytesmöjligheter)

• Erbjudanden som lockar till arbetspendling med cykel (t.ex. förmånscyklar och 
gemensamma aktiviteter)
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Genom att arbeta för att skapa en 
sammanhängande cykelbarhet i länet 
stärker vi både länsinvånarnas mobilitet 
och förutsättningarna för rekreation och 
besöksnäring.

Länet har en ojämn geografi med långa 
avstånd och många små tätorter att binda 
samman samtidigt som det är kostsamt 
att bygga nya statliga cykelvägar. För att 
skapa en förbättrad tillgänglighet med cykel 
behöver lösningar identifieras både inom 
befintligt vägnät och i kopplingarna mot länets 
kollektivtrafik.

DEFINITION CYKELBARHET

Sträckor mellan definierade 
målpunkter ska upplevas tillräckligt 
säkra för cykling.

Regionala cykelstråk ska upplevas 
som attraktiva.

MÅTT

Utbyggnad av cykelvägar i länet.

Antal kilometer utmärkta statliga 
cykelleder.

Antal noder för kombinationsresor 
som är anpassade för cyklister.
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Sammanhängande cykelbarhet 
mellan målpunkter i länet

	Främja hela resan
Genom att ge förutsättningar för fler och attraktivare möjligheter 
till resor där olika trafikslag kombineras förbättrar vi mobiliteten 
med cykel över längre avstånd, ökar tillgängligheten till hela 
länets kollektivtrafikstråk och stärker förutsättningarna för 
besöksnäringen.

	Skapa ett regionalt cykelnät
Möjligheten att på ett säkert sätt kunna cykla till målpunkter 
som ligger utanför länets tätorter skapar viktig tillgänglighet 
för länsinvånare som inte har tillgång till bil och förbättrar 
förutsättningarna för rekreation och utvecklingen av länets 
besöksnäring.

Genom att peka ut ett regionalt cykelnät på olika nivåer tydliggörs 
både inriktning för framtida investeringar och potentiella leder och 
stråk inom befintligt vägnät.

116



13

IN
SA

TS
O

M
R

Å
D

EN

Utveckla cykelleder i länet

Genom att utveckla cykelleder i länet kan vi stärka 
förutsättningarna för cykling kopplad till rekreation och 
besöksnäring. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Enas kring länsgemensam strategi för att arbeta med cykelleder på olika nivåer i 
länet

• Utredning av potential för cykling i blandtrafik inom befintligt vägnät

• Driva frågan kring utveckling och vidmakthållande av leder över tid

Strategisk planering för kombinationsresor

Insatsområdet ska förbättra förutsättningarna att kombinera 
cykling med kollektivtrafik och på så vis stärka tillgängligheten 
till länets starkaste kollektivtrafikstråk.

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Förbättrade möjligheter att ta med cyklar på kollektivtrafikens fordon

• Framtagande av strategisk plan för bytespunkter

• Bristanalyser av befintliga bytespunkter i länet

• Sammanställa dataunderlag kring resandevolymer

Plan för regional statlig cykelinfrastruktur

Insatsområdet är en viktig del i genomförandet av Regional 
transportplan. I planen kan vi tydliggöra prioriteringar kopplade 
till medel i regional transportplan och skapa en gemensam bild 
av det framtida cykelnätet i länet. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

• Definiera de viktigaste målpunkterna för cykling i länet och kartlägga befintlig 
cykelbarhet till dem

• Ta fram potentialstudie som grund för prioriteringar

• Ta fram tydliga grunder för prioriteringar av åtgärder utmed regional statligt 
vägnät

• Peka ut kommande objekt för utredning och genomförande 
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För att få bättre utväxling av de insatser som 
görs för att öka cyklingen i länet behöver vi 
hjälpa och inspirera varandra. 

Att stärka länets övergripande cykelkultur är 
en förutsättning för att vi ska nå vår vision om 
cykling som ett attraktivt transportmedel i länet.

Samverkan kan ses som ett kraftfullt verktyg för 
att få bättre tryck i cykelfrågan. Största möjliga 
framgång i detta arbete åstadkoms när vi driver 
utvecklingen på bred front genom många aktiva 
intressenter och organisationer. 

Att samarbeta blir också ett sätt att jämna ut 
förutsättningarna i länet; kommuner och aktörer 
som har välutvecklade processer och strategier 
kopplade till cykling kan stötta och inspirera 
dem som inte har kommit lika långt.
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Stärkt samverkan kring 
cykling på länsnivå

	Cykling ska stärka näringslivet 
Att aktivt skapa samarbeten mellan olika parter och intressenter 
bidrar till utveckling av näringar som redan växer eller har 
möjligheter att växa genom att fokusera på cykling. Vi ska 
tillsammans arbeta för att näringsidkare ska se nyttan och 
potentialen i cykling.

	Lär av andra och varandra
Länets aktörer har varierande resurser och förutsättningar 
att arbeta med planering och utveckling kopplat till cykling. 
Mellankommunal samverkan och samarbete mellan olika aktörer 
inom cykling kan ge kraft och inspiration åt det arbete och de 
förändringar som behöver drivas igenom för att flytta fram 
cyklingens positioner i hela länet.

DEFINITION SAMVERKAN

Samverkan på länsnivå kring 
cykelfrågor med fler än två 
inblandade parter.

Regional stöttning för att lyfta 
cykel i länet och möjliggöra  att 
frågan drivs över tid.

MÅTT

Antalet anställda i länet som 
arbetar inom näringar med 
koppling mot cykel.

Antal aktiviteter inom regionalt 
cykelnätverk.

Mängd projektmedel med 
koppling mot cykel.
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Fysisk planering

Att stärka cykelns plats i samhällsplaneringen är grundläggande 
för att nå vår vision och våra mål. Genom att stötta varandra 
i det strategiska arbetet kring cykling når vi längre än om alla 
arbetar var för sig.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Utveckla länsgemensam checklista för cykelfrämjande planering

Stötta för att samtliga kommuner ska ha strategiska dokument för cykel

Ta fram gemensamma underlag för cykelplanering 

Nätverk och utveckling

Genom att hitta sätt att dra nytta av varandras kunskaper 
och erfarenheter kan vi jämna ut olika aktörers resursmässiga 
förutsättningar och aktivt hjälpas åt att stärka cykelkulturen i 
länet.

EXEMPEL PÅ INSATSER

Verka för utvecklingsprojekt inom cykling

Skapa regionalt nätverk på tjänstepersonsnivå som aktivt syftar till kunskapsutbyte

Skapa evenemang kring cykling och cykelplanering

Tillskapa ökad kompetens och kontakter genom att gå med i nationella och 
internationella nätverk kopplade till cykling

Bevaka frågor som gäller regelverk och processer
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Besöksnäring

För att stärka länets besöksnäring behöver vi hitta nya och 
utveckla befintliga samarbeten kring såväl specifika produkter 
och destinationer som mer övergripande frågor.  

EXEMPEL PÅ INSATSER

Främja samverkan mellan aktörer inom besöksnäring, övrigt näringsliv och 
föreningslivet 

Arbete med destinationsutveckling

Handel och service

Insatsområdet strävar efter att öka förståelsen för cyklister som 
viktig målgrupp bland näringsidkare. 

EXEMPEL PÅ INSATSER

Synliggöra cyklisters bidrag till handel och service

Stöd för produktutveckling av tjänster kopplade till cykling C
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ANSVAR FÖR GENOMFÖRANDE 
OCH UPPFÖLJNING

Om målen som är satta i den regionala cykelstrategin ska nås 
behöver arbetet med att stärka cyklingen i länet bedrivas på 
flera nivåer. Den regionala cykelstrategin anger en struktur 
för länets samlade arbete, men själva genomförandet ligger i de 
insatser som olika aktörer i länet tar ansvar för.

Länets aktörers ansvar för att arbeta med cykelfrämjande åtgärder
Arbetet med de olika insatsområden som pekas ut i den regionala cykelstrategin bygger 
på aktiva insatser från många olika aktörer i länet och respektive organisation beslutar om 
verkställandet av egna specifika aktiviteter. Strategins genomförande är därför mycket 
beroende av att respektive aktör vill och kan driva utvecklingsfrågor kring cykel på ett 
sätt som stämmer överens med den regionala cykelstrategin.

Region Jönköpings läns ansvar
Region Jönköpings län åtar sig i och med fastställandet av den regionala cykelstrategin 
att arbeta med cykel i såväl projekt som löpande över tid. För att kunna göra detta 
behöver det kommande arbetet få klara politiska mandat och bli en specifik del i Region 
Jönköpings läns verksamhetsplanering. 

Följande delar ska ingå som Region Jönköpings läns grundläggande ansvar kopplat till 
den regionala cykelstrategin:

Uppföljning genom årligt cykelbokslut 

Syftet med ett cykelbokslut är framförallt att se trender i förhållande till strategins mål, 
att sätta fokus på arbetet med cykling samt att genom uppföljning av utpekade insats-
områden hitta goda exempel och höja lägstanivån i länet.

Bokslutet tas fram årligen som en del av Regional Utvecklings ordinarie arbete. Bokslutet 
ska kunna utvecklas över tid men bör innehålla återkommande delar kopplat till uppföljning 
för att kunna mäta utvecklingen över tid. 

För att tydliggöra Region Jönköpings läns ambitioner gällande arbetet med cykling ska 
ett årligt politiskt beslut för cykelbokslutet tas av nämnden för trafik, infrastruktur och 
miljö (TIM-nämnden). TIM-nämndens beslut bör kopplas till Region Jönköpings läns verk-
samhetsplanering så att rätt resurser för att arbeta med cykelfrågor säkerställs.

Sammanhållande roll i regionalt cykelnätverk 

Ett regionalt cykelnätverk ska instiftas som ett led i att vidmakthålla det löpande arbetet 
kopplat till cykelstrategin. Cykelnätverket ska fungera som en plattform för löpande dialog 
och ge kontinuitet och driv inom de insatsområden som har pekats ut i den regionala cy-
kelstrategin. 

Arbetet med att samordna ett regionalt cykelnätverk läggs som ordinarie verksamhet 
inom Regional Utveckling på Region Jönköpings län och arbetet inleds med att tydligt 
definiera syfte, målgrupp och struktur för nätverket. Det är viktigt att nätverket samordnas 
med befintliga nätverk och strukturer kopplade till cykel i länet.
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Innehåll regionalt cykelbokslut
Region Jönköpings län ansvarar för att årligen göra en uppföljning av den regionala 
cykelstrategin. Cykelbokslutet ska vara en skriftlig redogörelse för utvecklingen av 
cykling i länet och motsvarar en uppföljning och uppdatering av strategins mål och 
genomförandedel. Cykelbokslutet ska grunda sig på följande delar:

1. Beskrivning av nuläge målområden Bokslutet ska visa resultat för de mått som 
tagits fram för respektive målområde, vilka insatser som har genomförts samt 
aktuell status inom respektive insatsområde. 

2. Analys av resultat Utifrån beskrivningen av nuläge tas analys av utförda insatser 
fram: gör vi rätt insatser kopplat till målen? Vilka faktorer påverkar utfallet och 
vilka av dessa faktorer har vi möjlighet att påverka?

3. Prioritering av insatser för kommande år Bokslutet ska innehålla ett framåtsyf-
tande avsnitt som med grund i nuläge och analys tydliggör vilka insatser som 
kommer att prioriteras under kommande år.

Plan för regional statlig cykelinfrastruktur 

Att ta fram en plan för regional statlig cykelinfrastruktur har tydlig bäring på Region 
Jönköpings läns ansvar som planupprättare av regional transportplan. Arbetet drivs i 
projektform under en begränsad tid. 
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NULÄGESBESKRIVNING OCH 
PRIORITERINGAR

För att hitta rätt fokus under kommande år är det betydelsefullt 
att veta var i utvecklingen vi befinner oss just nu.

I nulägesbeskrivningen har vi gjort enkla utvärderingar av nuläget inom respektive 
målområde. Vi visar hur måtten som är kopplade till cykelstrategins mål kan följas upp 
och anger också vilka insatser som har högst prioritet under kommande år samt vilka 
aktörer som har särskilt stor påverkansmöjlighet inom insatsområdet. 

Nulägesbeskrivningen är ingen fullständig inventering av alla cykelfrämjande aktiviteter 
som bedrivs i länet, utan är en bedömning på samlad regional nivå där exempel inom 
respektive insatsområde redovisas översiktligt. 

Nulägesbilden kan ses som en brygga mellan den övergripande strategin och de konkreta 
insatser som årligen kommer att prioriteras och följas upp via Region Jönköpings läns 
cykelbokslut. 
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antal cyklister i stråk med hög 
potential för cykling

Mätning av cyklister respektive bilar i relevanta 
avsnitt

Andel barn som cyklar till skolan Enkäter till urval av skolor, alternativt information 
från skolhälsovården

Strategi GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT

Insatsområde Beteendepåverkan
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Prioriterat att komma 
igång med

Inventering och utvärdering av insatser i länet

Arbete med fysiskt aktiva skoltransporter

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Energikontoret, länets kommuner, NTF

Insatsområde Arbetsplatser
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Projektet ATTRACT drivs av Energikontoret och pågår aktivt i 9 av 13 kommuner. Projektets 
övergripande fokus ligger på insatser som gör arbetsgivare mer hållbara och attraktiva. 
Insatsen som är kopplad mot cykling fokuserar på beteendepåverkande aktiviteter kring 
arbetspendling med cykel. Projektet pågår till år 2023.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Energikontoret, länets kommuner, företag i länet, NTF

Mål FLER KORTA VARDAGSRESOR SKA GÖRAS MED CYKEL
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Strategi GÖR CYKLINGEN TRYGG OCH SÄKER

Insatsområde Trafiksäkerhetskampanjer
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

    Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

NTF bedriver nationella kampanjer kring trafiksäkerhet kopplat till cykel, 
informationskampanjer arbetsplatser samt trafiksäkerhetsutbildningar för elever åk 4

Prioriterat att komma 
igång med

Kampanj kopplat till skolor - stöd Svenska cykelstäder

Viktiga aktörer NTF, länets kommuner, Trafikverket

Insatsområde Fysiska åtgärder
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

    Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Kampanjen ”Min skolväg” - inventering av elevers skolvägar (drivs av NTF).

Trafiksäkerhetsprogram framtagna för samtliga kommuner (NTF/Jönköpings kommun)

Punktvisa inventeringar av brister i cykelvägnät (NTF/kommuner)

Prioriterat att komma 
igång med

Kartläggning av drift och underhåll länets cykelvägar

Kartläggning av brister vägnät och cykelvägar (via analys i potentialstudie)

Viktiga aktörer Regional Utveckling, länets kommuner, Trafikverket, NTF
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antal kilometer nya cykelvägar i 
länet

Uttag ur befintliga system (t ex NVDB)

Antal kilometer utmärkta statliga 
cykelleder

Utdrag ur Trafikverkets förteckning över beslutade 
leder

Antal bytespunkter för 
kombinationsresor som är 
anpassade för cyklister

Förutsätter beslutade definitioner av bytespunkter 
respektive standard samt inventeringar utifrån dessa 
kriterier.

Strategi SKAPA ETT REGIONALT CYKELNÄT

Insatsområde Utveckla cykelleder i länet
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

I dagsläget finns det inga av Trafikverket beslutade cykelleder för rekreation och cykelturism 
i länet.

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram strategi kring hur arbetet med cykelleder i länet bör bedrivas (organisation, syfte och 
mål)

Potentialstudie som inbegriper analys av förutsättningar i befintligt vägnät (förslagsvis 
samordnas studien med framtagandet av planeringsunderlag kopplat till plan för regional 
statlig cykelinfrastruktur).

Viktiga aktörer Smålands turism, Regional utveckling, Trafikverket, länets kommuner, ledhuvudmän

Insatsområde Plan för regional statlig cykelinfrastruktur
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Påbörjas vinter/vår 2022

Prioriterat att komma 
igång med

Framtagande av planeringsunderlag

Ev upphandling/projektansökan

Löpande avstämningar nätverk och politik

Viktiga aktörer Regional Utveckling, Trafikverket, länets kommuner

Mål SAMMANHÄNGANDE CYKELBARHET MELLAN MÅLPUNKTER I LÄNET
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Strategi FRÄMJA HELA RESAN

Insatsområde Strategisk planering för kombinationsresor
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Möjlighet finns att mot betalning ta med cykel på länets kollektivtrafik (under 2022 kommer 
beslut att tas om att ta bort avgiften för cyklar på tåg enligt JLT:s verksamhetsplan för 
2022).

Arbetet med att ta fram en strategi för bytespunkter har påbörjats

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram specifikation av cykelspecifik standard för olika typer av bytespunkter och hållplatser 
i länet

Inventering av befintliga bytespunkter

Undersöka möjligheter att ytterligare underlätta cykel på kollektivtrafik

Viktiga aktörer Länstrafiken, Regional Utveckling, länets kommuner, Energikontoret
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Mått Möjligt sätt att mäta

Antalet anställda i länet som 
arbetar inom näringar med 
koppling mot cykel

Hämta statistik utifrån SNI-koder

Antal aktiviteter inom regionalt 
cykelnätverk

RJL sammanställer information

Mängd projektmedel med koppling 
mot cykel

RJL sammanställer data

    
Strategi CYKLING SKA STÄRKA NÄRINGSLIVET

Insatsområde Besöksnäring
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Destinationsutveckling pågår på olika platser runt om i länet

Digitaliseringsprojekt Smålands Turism

Ledbyggnationer inom/kopplade till mountainbike-områden.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Smålands Turism, länets kommuner, Regional Utveckling

Insatsområde Handel och service
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Inom ramen för ATTRACT arbetar Energikontoret med att hitta kopplingar mellan lokala 
cykelhandlare och projektdeltagande aktörer.

Prioriterat att komma 
igång med

Viktiga aktörer Länets kommuner, Regional Utveckling

Mål STÄRKT SAMVERKAN KRING CYKLING PÅ LÄNSNIVÅ
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Strategi LÄR AV ANDRA OCH VARANDRA

Insatsområde fysisk planering
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Merparten av kommunerna har strategiska dokument

Inga länsgemensamma planeringsunderlag

Prioriterat att komma 
igång med

Ta fram fullständig potentialstudie för cykling som även täcker kommunalt vägnät (se plan 
för regional statlig cykelinfrastruktur)

Checklista som stöd för planarbete och plangranskning

Viktiga aktörer Länets kommuner, Regional Utveckling, Länsstyrelsen, NTF

Insatsområde Nätverk och utveckling
Status insatsområde

 Omoget/ej påbörjat

   Uppstartsskede/pågår

 Hög mognadsgrad

Befintlig samverkan kring cykel och mobilitet för aktörer i ATTRACT-projektet 
(Energikontoret samordnande).

Samverkan kring trafiksäkerhet och åtgärdsbehov i kommungrupper (NTF samordnande).

Regioner för cykling - nätverk genom Svenska Cykelstäder

Cykelnätverk kopplat till besöksnäring som drivs av Smålands Turism (ca 90 intressenter)

Smålands Turism medlemmar IMBO Internationeal Mountainbike Association och ATTA 
Adventure Travel Trade Association

Nätverk för länets cykelklubbar på gång (syfte få fler tävlingar och event till regionen)

Prioriterat att komma 
igång med

Instifta regionalt cykelnätverk med fokus på samverkan mellan kommuner

Ansökan om medlemskap i Svenska cykelstäder (Region Jönköpings län tillsammans med 
Energikontoret)

Inventering och vid behov samordning av befintliga nätverk

Stöd för ansökningar av bidrag och projektmedel (t ex Stadsmiljöavtal)

Viktiga aktörer Alla aktörer i länet, Regional Utveckling/Länsstyrelsen samordnande i frågor som rör 
länsövergripande kommunala samarbeten
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Tyck till om förslaget till regional cykelstrategi 
för Jönköpings län!
Detta är en remissversion av regional cykelstrategi för Jönköpings 
län. Berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget fram till och med 2022-05-06.

Synpunkter på förslaget kan lämnas digitalt genom att skicka 
e-post till regional.utveckling@rjl.se. Skriv diarienummer RJL 
2022/69 samt avsändare i ämnesraden. Yttranden kan också lämnas 
skriftligen till Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping. 
Ange diarienummer RJL 2022/69 som referens.

Kontaktperson:

Ida Hedberg  ida.hedberg@rjl.se, 0730-39 63 38
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Sida 
7 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 27 Markanvisning för bostäder, Munkvägen 
Diarienummer KS22/100 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att göra 
en markanvisning i form av intresseanmälan för den kommunägda marken 
utmed Munkvägen, i korsningen med Kråkerydsvägen. 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att beslut om att tilldela markanvisning 
fattas i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2018 att uppdra till tekniska 
förvaltningen att gå ut med en markanvisningstävling för seniorboende på 
området vid korsningen Munkvägen-Kråkerydsvägen. Intresset för att delta 
i markanvisningstävlingen var lågt och kommunen fann inget lämpligt 
förslag bland de få som ändå inkom. Därför avbröts arbetet med att få till 
en byggnation av seniorboende på platsen. 

Sedan dess har det inkommit ett flertal intresseanmälningar om att få mark 
anvisad för byggnation av olika slag. Samtliga intressenter finns 
sammanställda i en särskilt upprättad lista. Utifrån det stora intresset av att 
få bygga bostäder i Habo kommun samt att kommunen önskar att bostäder 
byggs som riktar sig till en yngre målgrupp, föreslår tekniska förvaltningen 
att en ny process för markanvisning startas upp. Önskvärt är att de bostäder 
som ska uppföras ska ha en inriktning mot unga, att kunna möjliggöra och 
underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden vilket framgår i 
kommunens bostadsförsörjningsprogram. 

Tekniska förvaltningen föreslår att det skickas ut en förfrågan om att delta i 
markanvisning till de företag som tidigare anmält intresse att bygga i Habo. 

De som meddelar att de är intresserade av att delta i fortsatt 
markanvisningsprocess, kommer sedan att få lämna in en beskrivning av 
sitt tänkta projekt, utifrån framtagna kriterier. De/den som kommunen 
sedan anser bäst uppfylla kriterierna får markreservation för området. 
 
Eftersom gällande detaljplan inte medger bostadsbyggnation kommer det 
att krävas att en ny detaljplan tas fram. 

_____  
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Dokumenttyp 
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Justeras Expedierats 

 

§ 28 Prioriteringsordning nya detaljplaner 
Diarienummer KS22/68 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till föreslagen prioritering 
av detaljplaner. 

Beskrivning av ärendet 
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. Byggnadsnämnden har tidigare beslutat 
att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger om året, eller då 
behov uppstår. 

För närvarande arbetar plan- och exploateringsenheten aktivt med 
detaljplaner för Kvill 1:3, del av Bränninge 3:20, del av Furusjö tätort, 
Gunnarsbo 1:69, Stora Kärr 8:354 samt Bränninge 2:6. Ytterligare en 
detaljplan har påbörjats men är vilande beroende på ändrade 
förutsättningar. Under året kommer ett par detaljplaner att antas och vinna 
laga kraft. När detaljplaner blir vilande eller när de antas kan nya påbörjas. 

Byggnadsnämnden föreslår att detaljplaner för Stora Kärr 8:354, 
Gunnarsbo 1:69, Bränninge 2:6, Kämparp 1:4, detaljplaner i centrum, 
Kärnekulla 1:4 samt Bränninge 3:20 prioriteras när det finns resurser att 
påbörja nya (BN 2022-02-23 § 15).  

_____  
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Byggnadsnämnden 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-02-23 

Sida 
41 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 15 Planprioritering februari 2022 
Diarienummer BN 2022-69 

Beslut 
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

 ställa sig positiv till föreslagen prioritering av detaljplaner. 

Beskrivning av ärende  
Plan- och exploateringsenheten arbetar med att ta fram detaljplaner utifrån 
antagna och positiva planbesked. För närvarande arbetar enheten aktivt 
med sju detaljplaner, se bilaga. Ytterligare en detaljplan har påbörjats men 
är vilande beroende på ändrade förutsättningar. Under året kommer ett par 
detaljplaner att antas och vinna laga kraft.  

När detaljplaner blir vilande eller när de antas kan nya påbörjas. Enheten 
för en lista över pågående och kommande detaljplaner. Enheten föreslår att 
byggnadsnämnden godkänner förslag till vilka detaljplaner som ska 
prioriteras när det finns resurser att påbörja nya. Byggnadsnämnden har 
tidigare beslutat att ta upp prioritering av detaljplaner för beslut två gånger 
om året, eller då behov uppstår. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Bilaga till beslut 
Pågående och kommande detaljplaner  
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Sammanställning 
Pågående och prioriterade detaljplaner år 2022, februari 
Med tillhörande karta, sid 3  
 
 
Pågående = 
 

1. Kvill 1:3, Mölekullen, Habo, 14 bostäder i 7 parhus. Antas Q2/Q3 2022 

2. Del av Bränninge 3:20, Stormagärdet, Habo, skola, förskola, bostäder. Antas Q4 2022 

3. Del av Furusjö tätort, möjliggöra för större byggrätter, upphävande av detaljplan 16-HAJ-

1369 Antas Q2/Q3 2022 

4. Del av Furusjö tätort, möjliggöra för större byggrätter, ny detaljplan för del av Furusjö 2:1 

m.fl Antas Q3 2022 

5. Gunnarsbo 1:69, Solrosen, Habo, Habo bostäder Antas Q2/Q3 2023  

6. Stora Kärr 8:354 Malmgatan parkering, Habo, tillfälligt bygglov, ny detaljplan Antas 

Q1 2023 

7. Bränninge 2:6 Lundqvistakurvan, bostäder, handel och centrum Antas Q3/Q4 2023 

 

Har påbörjats men är vilande = 
 

8. Äspered 1:38, Furusjö, ca 12 villor (i väntan på vägplan cykelbana) 
 

Kommande 

Som har positivt planbesked =  

 

9. Bränninge 3:20, Habo, Ahlinsgärdet  
 

10. Gunnarsbo 3:2, Habo, Gunnevi, tveksamt om lämplighet av byggnation Upphävande 
av planbesked behandlas i ksau 1 mars 2022 

 

11. Bränninge 2:20, Habo, ICA, i väntan på centrumplan 
 

12. Kärnekulla, 1:4, Habo, södra delen 
 
 

 

Uppdrag/planbesked behövs =   

13. Kyrkeryd 6:2, Habo, ändring av dp/ny dp.  
 

14. Detaljplaner i centrum (när planprogram för centrum är klar)  
 

15. Kämparp 1:4, Kyrkeryd 6:2, Habo, Tumbäck, verksamhetsyta 
 

16. Mölekullen, bostadsområde, höja byggrätten 
 
 

Följande detaljplaner föreslås prioriteras enligt nedanstående ordning 
 

6. Stora Kärr 8:354 Malmgatan parkering, Habo, tillfälligt bygglov, ny detaljplan  
 

5. Gunnarsbo 1:69, Solrosen, Habo, Habo bostäder  

7. Bränninge 2:6 Lundqvistakurvan (bostäder, handel och centrum)  
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15. Kämparp 1:4, Habo, Tumbäck, verksamhetsyta 

14. Detaljplaner i centrum 

12. Kärnekulla, 1:4, Habo, södra delen 

  9. Bränninge 3:20, Habo, Ahlinsgärdet 

 

Följande detaljplan föreslås uppdateras enligt BN:s verksamhetsmål 
 
 

16. Mölekullen, bostadsområde. Otidsenlig detaljplan som begränsar byggrätten. 
Påbörjas Q3/Q4 2022  
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  Sammanställning och prioritering av detaljplaner  
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§ 29 Reviderat delprogram Brandsäkerhet och 
operativa insatser - antagande 
Diarienummer KS22/95 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
 
- att delprogrammen Operativa insatser och Brandsäkerhet antaget av 
kommunfullmäktige 2020-11-26 § 100 upphör att gälla, 
- att reviderat delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser antas, samt 
- att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge vidare direktiv, svara för 
uppföljning samt vid behov göra mindre förändringar i delprogrammet. 

Beskrivning av ärendet 
Riksdagen har beslutat om ändring i lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
(LSO). Förändringarna i lagen innebär bl.a. att kraven på kommunernas 
handlingsprogram förtydligas för att stärka styrningen. Syftet är även att 
handlingsprogrammen ska bli mer konkreta, hålla högre kvalitet och bli 
mer jämförbara mellan olika kommuner. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB) har beslutat om föreskrift som reglerar innehåll och 
struktur i handlingsprogrammen. 

Med anledning av detta har räddningstjänsten reviderat tidigare program 
för att anpassa det efter den nya föreskriften från MSB. Revideringen 
innebär ingen förändrad ambition eller förmåga jämfört med tidigare 
program. 
 
Tidigare delprogram Brandsäkerhet och Operativa insatser har beslutats 
av kommunfullmäktige och dessa två delprogram är nu sammanlagda till 
ett delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser. 

Programmet föreslås gälla för åren 2022-2026 men kan behöva revideras 
tidigare på grund av ändrad riskbild, förmåga, verksamhet, eller andra 
förutsättningar som förändras. 

Brandsäkerhet och operativa insatser utgör ett delprogram till Program för 
trygghet och säkerhet. 

Samråd med berörda myndigheter och kommuner har genomförts och 
framgår i delprogrammets bilaga B. 

_____  

137

BEN057
Textruta
Ärende 9 + bilaga



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Sida 
10 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 30 Svar på förslag om att skapa välfärdsbibliotek 
Diarienummer KS21/277 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen anser att förslaget har goda intentioner, men utifrån 
synpunkterna från socialnämnden om att ett välfärdsbibliotek inte bedöms 
senarelägga eller minska vårdbehovet beslutar kommunstyrelsen att ej 
inrätta ett välfärdsbibliotek i Habo kommun. 

Beskrivning av ärendet 
Frågan om att inrätta ett välfärdsbibliotek initierades av kommunala rådet 
för pensionärer och personer med funktionsvariation (RPF 2021-09-23 
§ 7). 

RPF föreslår att ärendet ska remitteras till fritids- och kulturnämnden, men 
då det är socialnämnden som hanterar hjälpmedel har istället ärendet 
remitterats dit. Socialnämnden har lämnat följande svar. 

Välfärdsbibliotek innebär att kommuninvånare ska kunna låna hem och 
prova olika vardagsprodukter för att därefter ta steget att på egen hand 
skaffa sig de produkter de har nytta av. 

Sensorlampa, strumppådragare, förhöjningsklossar, fjärrstyrda eluttag, 
nyckelhittare, korttidstimer och aktivitetsarmband är exempel på produkter 
som kan finnas i ett välfärdsbibliotek. En förutsättning är att produkterna 
kan användas av flera hushåll efter varandra. Produkterna ska kunna tas i 
bruk efter att låntagaren tagit del av en enkel instruktion. 

Vardagsprodukterna som finns att låna ersätter inte enskildas behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst. 
Vardagsprodukterna bedöms inte heller senarelägga behovet av bistånd. 

Välfärdsbibliotek beräknas kosta 50 000 kr/år för inköp av produkter. En 
tjänst om 25 procent av en heltid behövs för att förvalta ett 
välfärdsbibliotek. Kostnaden blir totalt 170 000 kr/år. I kostnaden ingår 
inte hyra av lokal. 

Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 
tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 
2023 och framåt. 
 
Socialnämnden bedömer att vardagsprodukterna i ett välfärdsbibliotek inte 
bedöms minska eller senarelägga behovet av bistånd. Välfärdsbibliotek är 
inte ett åtagande för socialnämnden. (SN 2022-03-09 § 14). _____  
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§ 14 Välfärdsbibliotek 
Diarienummer SN21/128 

Beslut 
Vardagsprodukterna i ett välfärdsbibliotek bedöms inte minska eller 
senarelägga behovet av bistånd. Välfärdsbibliotek är inte ett åtagande för 
socialnämnden. 

Beskrivning av ärendet 
Förslag om att inrätta ett välfärdsbibliotek har remitterats till 
socialnämnden. Den 17 november 2021 ( § 65) gav socialnämnden 
förvaltningen i uppdrag att utreda förslaget om att skapa ett 
välfärdsbibliotek för seniorer i Habo. Frågan initierades av kommunala 
rådet för pensionärer och personer med funktionsvariation. I utredningen 
ska ingå att utreda kostnaderna för detta. 

Välfärdsbibliotek innebär att kommuninvånare ska kunna låna hem och 
prova olika vardagsprodukter för att därefter ta steget att på egen hand 
skaffa sig de produkter de har nytta av. 

Sensorlampa, strumppådragare, förhöjningsklossar, fjärrstyrda eluttag, 
nyckelhittare, korttidstimer och aktivitetsarmband är exempel på produkter 
som kan finnas i ett välfärdsbibliotek. En förutsättning är att produkterna 
kan användas av flera hushåll efter varandra. Produkterna ska kunna tas i 
bruk efter att låntagaren tagit del av en enkel instruktion. 
Vardagsprodukterna som finns att låna ersätter inte enskildas behov av 
bistånd enligt socialtjänstlagen, till exempel hemtjänst. 
Vardagsprodukterna bedöms inte heller senarelägga behovet av bistånd.  

Välfärdsbibliotek beräknas kosta 50 tkr/år för inköp av produkter. En tjänst 
om 25 procent av en heltid behövs för att förvalta ett välfärdsbibliotek. 
Kostnaden blir totalt 170 tkr/år. I kostnaden ingår inte hyra av lokal. 

Om ett välfärdsbibliotek ska inrättas av socialnämnden behöver resurser 
tillskjutas till socialnämnden eller omdisponeras inom budgetramen för år 
2023 och framåt. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Sammanträdesdatum 
2022-03-09 
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Skrivning  från  PRG  angående  välfördsbibliotek

Beslut

RPF  tillstryker  förslaget  och  föreslår  att  kommunstyrelsen  ger  Fritid-  och

kulturnämnden  i uppdrag  att  tillskapa  ett välfärdsbibliotek  för  seniorer  i

Habo  kommun.

Ärendebeskrivning

Riksförbundet  pensionärsgemenskap  (RPG)  i Habo  vill  föreslå  att

kommunen  satsar  på hälsofrämjande  teknik  för  75-p1ussare,  med  syftet  att

öka  äldres  livskvalitet  och  att  skjuta  upp  behovet  av hemtjänst.

Bakgrund  är att  under  senare  år har  det  tillkommit  en rad  tekniska

hjälpmedel  som  kan  hjälpa  äldre  att  klara  sig  bra  själva  i hernmet.  Många

äldre  känner  sig  dock  osäkra  inför  hanteringen  av hjälpmedlen  och  vågar

inte  köpa  dem,  Genom  att ti11skapa  ett "Vä1färdshih1iofek"  Här ä1dre kan f,4

låna  tekniska  och  digitala  hjälpmedel  kan  denna  tröskel  övervinnas  och  fler

äldre  våga  skaffa  hjälpmedel  de har  nytta  av.

Välfärdsbiblioteket  är ett av initiativen  på riksnivå  för  satsning  inom  digital

inkludering  av äldre.  Id6n  om  ett  välfärdsbibliotek  togs  fram  av forskare  vid

Högskolan  i Borås  tillsammans  med  verksamhetsutvecklare  vid  Vård-  och

äldreförvaltningen  i Borås.

Beslut  skickas  till:

Kornmunstyrelsen

Justeras: Expedierats:

140



 
   Habo  Mullsjö RPG förening 

 

Ordf. Roland Eckerby    Bg.nr:351-3678   
Tel. 070-3341639  Swish 1236454763 

RPG i Habo vill föreslå att kommunen satsar på hälsofrämjande teknik för 75-
plussare, med syftet är att öka äldres livskvalitet och att skjuta upp behovet 
av hemtjänst. 

Bakgrund 
Under senare år har det tillkommit en rad tekniska och digitala hjälpmedel som kan 
hjälpa äldre att klara sig bra i egna hemmet. Många äldre känner sig dock osäkra 
inför hanteringen av hjälpmedlen och vågar inte köpa dem. Genom att tillskapa ett 
”Välfärdsbibliotek” där äldre kan få låna tekniska och digitala hjälpmedel kan denna 
tröskel övervinnas och fler äldre våga skaffa hjälpmedel de har nytta av. 
 
Satsa på digital inkludering 
Välfärdsbiblioteket är ett av initiativen på riksnivå för satsningen inom digital inkludering av 
äldre. Idén om ett välfärdsbibliotek togs fram av forskare vid Högskolan i Borås 
tillsammans med verksamhetsutvecklare vid Vård- och äldreförvaltningen i Borås. År 
2020 utsågs Borås av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som en av tio kommuner 
Sverige som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. Tillsammans med 
SKR stöttar modellkommunerna andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och 
välfärdsteknik. Denna resurs bör vi ta vara på. 
 
Genomförande 
Välfärdsbiblioteket kommer att vara till för att stödja invånare till att leva ett aktivt, 
tryggt och självständigt liv. Hit kan seniorer komma för att inspireras och lära sig mer 
om välfärdsteknik samt låna hem och testa exempelvis medicinpåminnare, 
sensorlampa, fjärrstyrda eluttag, förstoringsglas med lampa, nyckelhittare, m.m. 
På Träffpunkten eller biblioteket kan det finnas ett visningsrum där olika exempel på 
välfärdsteknik för hemmet presenteras och demonstreras och lånas ut. Biblioteket 
kan börja i liten skala, kanske med fyra enkla produkter med vardera fem exemplar, 
för att senare utvecklas med betydligt fler produkter. Kostnaden för kommunen blir 
mycket ringa i förhållande till vad som vinns.  
 
Resultat 

- Fler får möjlighet att testa olika tekniska hjälpmedel, får mer kunskap och 
vågar använda tekniken som underlättar och ökar tryggheten i vardagen. 

- Fler klarar sig längre utan hemtjänst 
- Det digitala utanförskapet för äldre minskar 

 
Förslag 
RPF ställer sig bakom förslaget och föreslår därför att Fritid och 
Kulturnämnden får i uppdrag att tillskapa ett välfärdsbibliotek för seniorer i 
Habo kommun.  
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§ 31 Ansökan om arrangemangsstöd till Habocupen 
Diarienummer KS22/74 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra till evenemanget med 50 000 kronor. 
Finansiering sker inom kommunstyrelsens ram. 
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen att låta Habo IF nyttja skolornas lokaler 
hyresfritt under den aktuella helgen, under förutsättning att de återlämnas i 
samma skick som innan. 

Beskrivning av ärendet 
Habo IF anordnar sedan flera år tillbaka en fotbollscup för pojkar och 
flickor i åldern 10-13 år. Habo IF har skrivit till kommunen med önskemål 
om ett samarbete och har äskat 75 000 kronor i arrangemangsstöd för 2022 
års fotbollscup. Detta skulle i första hand användas till marknadsföring, 
informationsmaterial och andra insatser för att säkerställa att cupen blir 
fulltecknad, men också till att utveckla cupen som event med fler 
aktiviteter för publik. Habo IF menar att fotbollscupen är ett tillfälle för 
Habo kommun att synas över stora delar av Sverige, och att de 5000- 
10 000 besökarna som kommer hit bidrar till ökad handel och turism i 
Habo. 

_____  
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Habo IF  Munkaskogsvägen 3, 56635 Habo  Telefon 036-41514 E-post kansli@haboif.se

Habocupen 2022
Habocupen har på bara några år etablerat sig som en mycket populär cup för lag i 
10-13 års ålder. Cupen 2020 fulltecknades redan innan årsskiftet och vi hade närmare 
40 lag på reservlista som alla hoppades på en plats. Tyvärr gjorde pandemin att vi fick 
ställa in Habocupen både 2020 och 2021. 

I Habo IF är vi oerhört glada över att vi nu återigen siktar mot att genomföra Habocu-
pen och vi är stolta över att vi kan fortsätta skapa rörelseglädje och bjuda på fotbolls-
minnen för barn och ungdomar. I år kan vi återigen välkomna lag från Stockholm/
Värmland och söderut och det är en blandning av bredd- och elitföreningar. Många 
lag återkommer år från år och flera föreningar kommer med flera lag i olika klasser. 
Habocupen ger idag Habo en given plats på fotbollskartan. 

Inför 2020 bytte cupen namn till Habocupen, vilket också var cupens namn när den 
startades för 11 år sedan. Namnbytet är en del i arbetet med att utveckla cupen än 
mer. Dels blir kopplingen till Habo som kommun och destination tydligare men det 
ger oss också större möjligheter att arbeta med och exponera våra partners. Inför 
cupen 2020 inledde Habocupen ett samarbete med en kommunikationsbyrå som 
kommer hjälpa oss med att öka vår synlighet i framförallt sociala medier. Det här 
samarbetet fortsätter under Habocupen 2022. 

Denna festival för fotbollsälskande barn och ungdomar är inget vi kan åstadkomma 
på egen hand. Det är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer och partners som 
bidrar på olika sätt. Vi är oerhört glada över det samarbete och den goda dialogen vi 
har haft med Habo Kommun under alla år och önskar ett fortsatt gott samarbete un-
der 2022. Habocupen bidrar till att marknadsföra vår kommun men också Habo som 
destination. Under två intensiva dagar besöker 5000-10 000 personer Habo och bi-
drar till handel och turism. Inför årets cup vill vi arbeta ännu närmare handeln i Habo 
för att öka deras synlighet under cupens två dagar. 
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Hela idrottssverige befinner sig i en omstartsfas efter pandemin och alla insatser 
för att få igång idrotten igen är oerhört betydelsefulla. Stödet från Habo Kommun till 
Habocupen är i år viktigare än någonsin. Vi äskar i år om följande stöd:
• Att fritt få använda kommunens skolor för övernattande lag. (vilka skolor och 

klassrum som är lämpliga sker i samråd med Skolchef och Räddningschef)
• 75 000 SEK i Arrangemangsstöd. 

Arrangemangsstödet kommer i år i första hand att användas till marknadsföring av 
cupen, informationsmaterial och andra insatser för att säkerställa att cupen blir full-
bokad som tidigare år, men också till att utveckla cupen som event med fler aktivite-
ter för publik. Vi ser att det efter två inställda cuper krävs mer marknadsföring för att 
nå ut. 

Som motprestation kan vi erbjuda en rad olika möjligheter till exponering. Vi ser 
gärna att vi tillsammans utformar en plan för hur Habocupen på bästa sätt kan mark-
nadsföra Habo som destination. Några förslag kan vara:
• Habo kommun marknadsförs som samarbetspartner enligt “Habocupen - i sam-

arbete med Habo Kommun”. Detta marknadsförs på hemsidan, programblad, om-
rådeskartor som sätts upp på Slätten och annat lämpligt informationsmaterial. 

• Habo Kommun erbjuds att sätta upp skyltar/vepor på Slätten under Habocupen. 
(eventuella skyltar och vepor bekostas av Habo kommun)

• Habo kommun erbjuds vara plansponsor för de tre planer som är på Plan A (den 
med läktare) där mest människor rör sig. 

Efter cupen ser vi fram emot att redovisa för er hur pengarna har använts, hur vi ge-
nomfört cupen och vad deltagarna gav oss för omdöme. Allra helst vid en fysisk träff 
som efter cupen 2019. 

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete!

Mattias Hallman
Ordförande Habo IF

144



Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Sida 
13 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 33 Informationshanteringsplan, inklusive 
gallringsplan, för överförmyndaren 
Diarienummer KS22/53 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
informationshanteringsplan, inklusive gallringsplan, för överförmyndaren. 

Beskrivning av ärendet 
Både arkivlagen och offentlighets- och sekretesslagen ställer krav på 
arkivvård, ordning och sökbarhet i myndighetens arkiv. 
 
En informationshanteringsplan ger varje myndighet (nämnd) inom 
kommunen nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna 
handlingar, underlättar arkivfunktionens arbete och förbättrar allmänhetens 
möjligheter att söka och ta del av information. 
 
Informationshanteringsplanen är ett hjälpmedel för anställda och 
förtroendevalda inom Habo kommun i hur de ska hantera information som 
upprättas eller inkommer till myndigheten. Men den är också en allmän 
handling som ger kommunens invånare möjlighet att få insyn i vilka 
handlingstyper som kan förekomma inom kommunen. 
 
I planen ska det anges hur information registreras, förvaras och om 
informationen ska bevaras eller gallras och i sådana fall efter hur lång tid. 
För överförmyndarens del är det kommunfullmäktige som beslutar om 
vilken information som ska bevaras för all framtid och vilken information 
som ska gallras, det vill säga förstöras. 
 
Informationshanteringsplanen ska ses över en gång per år och vid behov av 
revidering tas upp till beslut hos kommunfullmäktige. 

_____  
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Informationshanteringsplan 
med gallringsplan 

Överförmyndaren

Antagen av kommunfullmäktige 2022-xx-xx 
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Inledning 

I arkivlagen anges det att myndigheternas arkiv är en del av det 
nationella kulturarvet. Det är därför viktigt att kommunen arbetar för 
att arkiven vårdas, hålls ordnade och bevaras så att de lagkrav som 
finns uppfylls. Som komplement till arkivlagen reglerar även Habo 
kommuns arkivreglemente hur arkiven ska hanteras. Hos respektive 
nämnd inom kommunen ska det finnas en arkivansvarig samt 
arkivredogörare som ansvarar för arkivvård och informationshantering. 

Varje nämnd ska ha en informationshanteringsplan. 
Informationshanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för anställda i 
hur de ska hantera information som upprättas eller inkommer till 
myndigheten. Planen är också en allmän handling som ger kommunens 
invånare möjlighet till insyn i vilka handlingstyper som kan förekomma 
och hur dessa hanteras. 

Informationshanteringsplanen redovisar ett nuläge. Det är endast 
aktuella handlingstyper och gallringsfrister som redovisas. 

Informationshanteringsplanen ska uppdateras när förändringar sker i 
organisationen, vid byte av verksamhetssystem eller då handlingstyper 
tillkommer, försvinner eller byter namn. Beslut om nya gallringsfrister 
ska alltid tas av respektive nämnd. För överförmyndarens del är det 
kommunfullmäktige som beslutar om gallringsfrister.

Begrepp 

Handlingstyp 
I 2 kap. § 3 tryckfrihetsförordningen står det att ”med handling avses 
en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med 
tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat 
sätt”. En handling kan till exempel vara ett mejl, pappersdokument, 
kartor, datafiler, fotografier eller ljudinspelningar. 

Sorteringsordning/lagringsplats 
Hur information sorteras är också en viktig del i en 
informationshanteringsplan. Genom att följa samma riktlinjer kring hur 
en viss information ska sorteras så är det lättare att senare eftersöka 
den information som önskas.  

Lagringsplats avser var informationen förvaras inom kommunen. Till 
exempel verksamhetssystem, närarkiv, gemensamma filytor, 
personalakter eller pärm. 

Bevara/gallra 
Bevara innebär att informationen bevaras för all framtid antingen 
digitalt i e-arkiv eller fysiskt i centralarkivet.  

Gallra innebär att informationen förstörs och inte finns kvar varken i 
pappersform eller digitalt. Om en handling har en gallringsfrist på fem 
år innebär det att handlingen får gallras fem kalenderår efter att den 
upprättats/inkommit. En handling som upprättats/inkommit år 2015 
får alltså gallras tidigast 1 januari 2021. 
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Informationshanteringsplan
med gallringsplan

Nämnd: Överförmyndaren Fastställd XXXX-XX-XX § X

Handlingstyp Sorteringsordning
Här beskrivs hur 
handlingstypen hålls 
ordnad.

Bevaras/Gallras
Här beskrivs om handlingstypen ska bevaras 
och när den ska levereras till centralarkiv eller 
om handlingstypen ska gallras och vilken 
gallringsfrist som gäller i så fall.

Lagringsplats
Här beskrivs var handlingstypen 
finns förvarad.

Kommentar
Eventuell ytterligare information, t ex sekretess.

Tillsynsprotokoll från länsstyrelsen Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 Registreras både i ÖF- och KS-serien.
Förvaltarfrihetsbevis Skickas till den det gäller. E-tjänst via 

överförmyndarenheten i Jönköping.
Avtal Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3 T ex avtal med förvaltartjänst. Kopia skickas till 

Överförmyndarenheten, Jönköping.
Informationshanteringsplan Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3
Arkivbeskrivning Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3
Arkivtillsyn (protokoll) Diarienummer Bevaras, levereras 3 år W3D3
Register enligt 9 § förmynderskapsförordningen Personnummer Bevaras, se även kommentar. Wärna Med undantag av de handlingar som enligt samma 

förordning  16 § ska gallras två år efter att 
redovisningshandlingarna ska ha återlämnats:
1.6 Anledningen till att den enskilde inte har 
kunnat yttra sig personligen i ärendet.
2.7 Anledningen till att ställföreträdare entledigats.
3.1 Uppgifter som lämnats enligt 16 kap 10 § 
föräldrabalken (uppgifter för överförmyndarens 
tillsynsverksamhet, från socialnämnd och andra 
myndigheter, bank, kreditmarknadsföretag, 
fondbolag etc).

Hantera och utöva tillsyn över ställföreträdare
Intresseanmälan Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren
Utdrag från belastningsregister Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren
Kreditupplysning Efternamn Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren
Aktiva uppdrag Efternamn 

(ställföreträdare)
Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren
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Avtal aktivt uppdrag Kronologisk Gallras vid inaktualitet Pärm hos överförmyndaren Avtal gällande specifik ställföreträdare från 
förvaltartjänst.

Initiering av godmanskap och förvaltarskap
Anmälan om behov av ställföreträdarskap Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Ansökan till tingsrätten Personnnumer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Föreläggande/underrättelse från tingsrätten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Yttrande till tingsrätten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Tingsrättens beslut (protokollsutdrag eller 
motsvarande)

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Läkarintyg Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Skrivelse, komplettering Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Remisser och remissvar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Social utredning Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Åtagandeblankett Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Samtliga handlingar ovan i ärenden där 
ställföreträdarskap inte ansökts

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Beslut att inte ansöka om ställföreträdarskap Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Initiering av förmynderskap
Förteckningar över egendom Personnummer Lämnas till huvudman eller dödsbo efter 

att ärendet avslutats.
Personakt Kopia åter till ställföreträdare efter granskning 

enligt 3 § förmynderskapsförordningen.

Gåvobrev, bouppteckningar, testamenten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Brev rörande arvsavståenden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Anmälningar från försäkringsbolag Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Ansökningar med bilagor från förmyndare rörande 
förvärv av fast egendom

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Samtliga handlingar ovan i ärenden som inte 
föranleder åtgärder

Personnummer Gallras, 3 år efter avslut Personakt

Beslut om avslut av överförmyndarkontroll Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Särskild överförmyndarkontroll
Gåvobrev Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Testamenten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Förmånstagarförordnanden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Anmälningar om att barns egendom inte står under 
betryggande förvaltning

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Från socialtjänsten, konkursdomare
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Anmälningar om att barns egendom inte står under 
betryggande förvaltning i ärenden som inte 
föranleder åtgärder

Personnummer Gallras när huvudmannen blivit myndig. Personakt Vilande aktbildning.

Utredning och kontroll vid förmynderskap
Beslut om skärpta föreskrifter Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Beslut om fri förfoganderätt för bankmedel Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Underlag till utredningar Personnummer Gallras, 3 år efter avslut Personakt
Utredningshandlingar när överförmyndaren beslutar 
lämna ärendet utan åtgärd

Personnummer Gallras, 3 år efter avslut Personakt Handlingar i ärenden som initierats efter misstanke 
om att barns egendom inte står under betryggande 
förvaltning gallras däremot inte förrän 
huvudmannen blivit myndig.

Kontroll av förteckning i samband med ärendets initiering
Förteckning över egendom Personnummer Till huvudman eller dödsbo efter 

ärendet avslutats.
Personakt Kopia åter till ställföreträdare efter granskning 

enligt 3 § förmynderskapsförordningen.

Verifikationer till förteckningar, t ex saldobesked, 
depåförteckningar, inkomstuppgifter.

Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt

Övriga underlag, t ex lagfartsbevis, uppgifter från 
Kronofogden, kopior av reverser

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Bevis om spärr av tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Anmaningar om förteckningar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid vitesprocess
Förelägganden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid vitesprocess
Ansökningar till tingsrätten om utdömande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid  vitesprocess
Tingsrättens beslut Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Vid vitesprocess

Förvaltning
Granskning av årsräkning
Årsräkningar, sluträkningar Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt Vid avslut av ärende, åter till huvudman eller den 

som är behörig att ta emot handlingarna. Vid 
vitesprocess, se ovan: kontroll av förteckning.

Verifikationer Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt

Granskningspromemorior Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Yttranden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Beslut om anmärkningar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
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Redogörelser rörande huvudman Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Löpande tjänsteanteckningar i ärendet Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Kontroll av dödsbo
Arvsskiften Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Bodelningar Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Avtal om sammanlevnad i oskiftat bo Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Överförmyndares beslut om godkännande av 
bodelnings/skifte/avtal

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Redogörelse för hinder mot skifte Personnummer Handlingar skickas till huvudman eller 
representant för dödsbo efter att ärendet 
avslutats. 

Personakt

Beslut om ny tid för ingivande av handlingar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Framställningar till tingsrätten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Anmälningar om utbetalning från dödsbo Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Granskning av årsuppgift
Årsuppgifter från ställföreträdare Personnummer Till huvudmannen efter att ärendet 

avslutats.
Personakt Vid vitesprocess, se ovan: kontroll av förteckning. 

Verifikationer Personnummer Åter till ställföreträdare efter granskning. Personakt

Beslut om befrielse från, eller förenklad form för, 
årsräkning/årsuppgift

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Promemorior Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Bevis om spärr av tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Förvaltningsärenden
Överförmyndarens beslut Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Släktförteckning Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Ansökningar med bilagor Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Utredningsmaterial t ex remisser, yttranden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Delgivningskvitton/mottagningsbevis Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Handlingar som verifierar åtgärder enligt 
överförmyndarens beslut

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Överförmyndarens övriga tillsyn
Beslut entledigande av ställföreträdare Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Redogörelse för uppdragen, med tillhörande 
handlingar

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
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God man/förvaltares uppfattning rörande 
uppdragets omfattning

Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Yttranden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Promemorior Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Beslut om arvode
Arvodesbeslut Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Arvodesunderlag Personnummer Gallras 3 år efter avslut, se även 

kommentar.
Personakt Gallras 7 år efter avslut, om utbetalning skett 

genom kommunens lönesystem, utgör 
räkenskapsinformation.

Korrespondens Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt

Ärendets avslutande
Beslut om upphörande av särskild 
överförmyndarkontroll

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Följebrev Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Delgivningskvitto/mottagningsbevis Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Bevis om ärendets överlämnande till annan 
överförmyndare

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

God man för ensamkommande barn
Register över godmanskap Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Beslut om god man Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Beslut om byte eller upphörande av god man Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Registerutdrag rörande förordnande eller 
entledigande

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Anteckningar om överlämnade ärenden till annan 
kommun

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Underrättelser från Migrationsverket om 
uppehållstillstånd

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Besked om barn som avvikit Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt
Sammanställningar av innehåll i personakt 
(dagboksblad)

Personnummer Bevaras, levereras 3 år Personakt

Ansökningar om god man från Migrationsverket Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Samtycken/åtaganden Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Anmodan om förteckningar över tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Förteckningar över tillgångar Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Skrivelser från Migrationsverket Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Om bland annat uppehållstillstånd, uppskriven 

ålder, avslag på asylansökningar.
Underrättelser till socialtjänsten Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Om uppehållstillstånd.
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Skrivelser, korrespondens Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt Med innehåll av ringa betydelse.
Redovisningsbefrielser Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Yrkanden om arvode Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
Begäran om entledigande Personnummer Gallras 3 år efter avslut Personakt
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§ 34 Årsredovisning 2021 kommunalförbundet 
Mediacenter Jönköpings län 
Diarienummer KS22/76 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen för Mediacenter avseende år 2021 samt bevilja 
direktionen i kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län 
ansvarsfrihet för år 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunalförbundet Mediacenter i Jönköpings län ägs gemensamt av 
länets alla kommuner. Huvuduppdraget är att samordna och ge service åt 
länets kommuner inom områdena Film och Media, AV-utrustning och 
elektronik samt vara ett stöd för länets kommuner inom IKT-pedagogik 
(information, kommunikation, teknik). 

Mediacenter har översänt årsredovisning, revisionsberättelse med mera för 
år 2021 med begäran om att kommunfullmäktige godkänner 
årsredovisningen samt beviljar direktionen ansvarsfrihet för år 2021. 

_____  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Dokumenttyp 
Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Sida 
15 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 35 Redovisning av ej avgjorda motioner 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av de ej avgjorda motionerna. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda motioner till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande tre motioner som inte är avgjorda: 

1. Motion om parkering för personer med funktionsvariationer (MP) 
Inkom 2022-01-27. 
Remitterad till byggnadsnämnden. 
 

2. Motion om boende för nyanlända (HD) 
Inkom 2022-01-27 
Remitterad till socialnämnden. 
 

3. Motion om lokal busslinje ”Mjuka linjen” (HD) 
Inkom 2022-01-27 

_____  
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Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

Sida 
16 

 

Justeras Expedierats 

 

§ 36 Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av de ej avgjorda medborgarförslagen. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen ska redovisa ej avgjorda medborgarförslag till 
kommunfullmäktige två gånger per år (april och oktober). Det finns för 
närvarande tre medborgarförslag som inte är avgjorda: 

1. Medborgarförslag om att förse spångarna i naturskyddsområdet 
mellan Spinnet och Kråkeryd med nät 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 
 

2. Medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid vårdcentrum mer 
användarvänlig 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till kommunstyrelsen för beslut. 
 

3. Medborgarförslag om hastighetsbegränsning på Sjöhagavägen i 
Furusjö 
Inkom 2021-11-25 
Översänd till byggnadsnämnden för beslut. 

_____  
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§ 37 Redovisning av ej verkställda motioner och ej 
verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Diarienummer KS22/97 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
redovisningen av ej verkställda motioner och av ej verkställda 
fullmäktigebeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2000, § 132 ska 
samtliga bifallna motioner som finns på en bevakningslista redovisas till 
kommunfullmäktige en gång per år. Rutinmässigt sker detta vid 
fullmäktiges sammanträde i april. Vid redovisningstillfället ska 
kommunfullmäktige besluta om vilka motioner som ska avföras från 
bevakningslistan. Sedan 2014 redovisas även övriga 
kommunfullmäktigebeslut som inte har verkställts. 
 
För närvarande finns inga motioner på bevakningslistan. 

Ej verkställda kommunfullmäktigebeslut 
Följande beslut (exklusive motioner) som fattats fram till den 31 december 
2021 har ännu inte verkställts: 

1. KF § 22 2019-02-28 Beslut att ta fram en markanvändningsplan för 
Habo centrum (planprogram). 
Kommentar: Ärendet behandlas vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2022-03-31. 

_____ 
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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) 

220310 KS22/105-1 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 21 

220310 KS22/105-2 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 22 

220310 KS22/105-3 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 23 

220310 KS22/105-4 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 24 

220310 KS22/105-5 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 25 

220310 KS22/105-6 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 26 

220310 KS22/105-7 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 27 

220310 KS22/105-8 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 28 

220310 KS22/105-9 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 29 

220310 KS22/105-10 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 30 

220310 KS22/105-11 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 31 
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220318 KS22/105-12 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 32 

220328 KS22/105-13 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 33 

220328 KS22/105-14 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 34 

220328 KS22/105-15 Ansökan om bidrag till bredbandsanslutning med fiber Beviljat 35 
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DELEGATIONSBESLUT  
I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning 
 
Beslut fattade av: Gustav Andersson, ställföreträdande räddningschef 
 
 
Beslutsdatum Ärendenr i 

Daedalos 
Beslutet avser (t ex egensotning tillstånd) Beslut Beslutsnr 

(fylls i av 
registrator) 

2022-02-15 2022-000009 Förbud att använda eldstad Förbud 36 

2022-03-30 2022-000012 Förbud att använda eldstad Förbud 37 
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