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§ 139 Information om fokusområde psykisk hälsa 
 
Anders Ströberg, barn- och ungdomssamordnare samt projektledare för 
fokusområde psykisk hälsa, informerar om det arbete som pågår inom 
ramen för fokusområdet. De fem prioriterade områdena som arbetet utgår 
ifrån är äldres psykosociala hälsa, våld i nära relationer, meningsfull fritid, 
tidiga samordnade insatser samt social hållbarhet. 

Varje prioriterat område innehåller flera insatser och aktiviteter och har en 
ansvarig arbetsgrupp. Insatserna är förankrade i verksamheterna och har 
som mål att främja psykisk hälsa. Arbetet med fokusområde psykisk hälsa 
pågår till och med 2023. 

Några av de insatser som är påbörjade är samtalsstöd till äldre, 
handlingsplan kring arbetet med hedersrelaterat våld, utveckling av 
föräldraskapsstödet samt kunskapshöjande insatser om att förebygga 
suicid. 

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 140 Information från barn- och 
utbildningsförvaltningen 
 
Åsa Wadling, skolchef, informerar om det aktuella läget inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det pedagogiska resultatet visar bland annat att 
meritvärdet (summan av betygens poäng) över tid har gått uppåt i årskurs 6 
och att flickor har högre meritvärde än pojkar. Cirka 15 % av eleverna i 
årskurs 9 klarar inte att få behörighet till nationellt program på gymnasiet. 
Förvaltningens arbete fokuserar bland annat på att skapa motivation hos 
elever samt förbättra kunskapsresultat i grundskolan. 

Habo kommun startar anpassad grundskola (särskola) till hösten 2022. Till 
en början kommer det vara cirka 12 elever som går i den anpassade 
grundskolan. 

Vidare går skolchefen igenom barn- och elevprognosen som bland annat 
visar att förskola och fritids har färre antal barn än budgeterat för år 2021. 

Den 1 juli 2022 kommer det nya läroplaner för bland annat grundskola och 
grundsärskola.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 141 Trafiksäkerhetsprogram 2021-2025 - antagande 
Diarienummer KS21/141 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta trafiksäkerhetsprogram 2021-2025. 

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av tekniska 
förvaltningen. Programmet har arbetats fram i ett nära samarbete med 
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF) vilket även 
säkerställer en samverkan mellan olika närliggande kommuner. På detta 
sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. 
Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket och Polisen.  

Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för ”Trygghet 
och säkerhet” som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och 
säkerhetsfrågor med fokus på nollvisionen och trafiksäkerheten i 
samhället, stort fokus ligger på de oskyddade trafikanterna. 

Trafiksäkerhetsprogrammet 2021-2025 bygger vidare på samma grund 
som det tidigare programmet, det vill säga att systematiskt arbeta för ett 
trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet.  

Programmet har remitterats till samtliga nämnder och folkhälsorådet för 
yttrande. Folkhälsorådet beslutade att ställa sig bakom 
trafiksäkerhetsprogrammet under förutsättning att de globala målen 
(Agenda 2030) och barnkonventionen vävs in i programmet. Detta har 
gjorts. Nämnderna har inte haft några synpunkter på programmet. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar trafiksäkerhetsprogram 
2021-2025 (KSAU 2021-11-16 § 90). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD) och Gunnar Pettersson (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Folkhälsorådet  
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§ 142 Gatukostnader Kärnekulla 
Diarienummer KS21/338 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja en 
tilläggsbudget om 16 miljoner kronor för investeringsprojekt 24039 
Kärnekulla gata och 16 miljoner kronor för investeringsprojekt 71064 
Kärnekulla VA.  

Ärendebeskrivning 
Utbyggnad av allmän platsmark (gator och grönområden) samt vatten och 
avlopp (VA) på området Kärnekulla bekostas och utförs av exploatören 
med undantag för allmän parkering och trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning 
till passagen mellan skolan och sporthallen. Exploatörens utförandebolag 
debiterar därför kommunen för gatu- och VA-kostnader och kommunen 
debiterar sedan exploatören motsvarande kostnader.  

Enligt kommunal exploateringsredovisning ska intäkter för 
gatukostnadsersättning sedan 2019 bokföras som en driftintäkt vilket 
påverkar resultaträkningen medan utgifterna ska redovisas som investering 
och påverkar därför balansräkningen.  

Den tidigare beslutade investeringsbudgeten för utbyggnaden av allmän 
platsmark och VA på Kärnekulla på 25 miljoner kronor behöver förstärkas 
med 32 miljoner kronor beroende på oförutsedda kostnader och en 
förändrad bedömning.  

Förslaget till utökad investeringsbudget påverkar inte kommunens 
likviditet och lånebehov. Den ökade investeringsbudgeten motsvaras av en 
ökad driftsintäkt på 32 miljoner kronor.  

_____  
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§ 143 VA-plan - Utbyggnadsplan - antagande 
Diarienummer KS21/103 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till VA-plan – Utbyggnadsplan. 

Ärendebeskrivning 
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. Utbyggnadsplanen är en av de fem 
delplanerna och behandlar vattenförsörjning och avloppshantering för 
Habo kommun. 

I utbyggnadsplanen görs en bedömning av områden som idag inte ingår i 
verksamhetsområde för allmän vattenförsörjning och avloppshantering och 
som har eller kan komma att få behov av att lösa dricksvattenförsörjning 
och avloppshantering i ett större sammanhang. Planen redovisar en 
sammanfattning av framtida utveckling för bostäder och verksamheter 
fram till år 2040. Med stöd av utbyggnadsplanens kartläggning och 
bedömning av områden skapas en hållbar och välgrundad planering av 
utbyggnad för befintlig bebyggelse inom Habo kommun.  

Utbyggnadsplanen 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 
utbyggnadsplanen grundas på de ställningstagande som finns i det politiska 
beslutade dokumentet Vision och strategi 2030.  

Utbyggnadsplanen har tagits fram med utgångspunkten i de tidigare 
utformade dokumenten Nulägesbeskrivning för vatten och 
avlopp,  Klimatanpassad dricksvattenförsörjning och Vägledning för 
kommunal VA-planering (Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:1). 
Hänsyn har tagits till att kommunen ska uppfylla kraven i 
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram med utgångpunkt i Vattendirektivet 
som styr Sveriges vattenförvaltning. Även de regionala 
åtgärdsprogrammen för miljömålen är relevanta i de delar som berör 
vattenförsörjning och avloppshantering.  

Arbetet med att ta fram utbyggnadsplanen 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 
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genom förvaltningsövergripande samarbete så att klimatanpassad 
vattenförsörjning och avloppshantering går hand i hand 
med samhällsutveckling samt miljö- och hälsomässig nytta. 
Utbyggnadsplanen blir också ett redskap att uppfylla en rad av de krav som 
ställs i lagstiftning, myndighetsbeslut och miljömål. 

Utbyggnadsplanen har remitterats till byggnadsnämnden och 
miljönämnden eftersom delplanen har starka kopplingar till 
förhandsbesked och enskilda avloppsanläggningar.   

_____ 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 
Miljönämnden  
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§ 144 Kemikalieprogram 2022-2026 - antagande 
Diarienummer KS21/184 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kemikalieprogram 
2022-2026. 

Ärendebeskrivning 
Kemikalieprogrammet utgör ett av de styrande dokumenten för det 
strategiska miljö- och hållbarhetsarbetet i Habo kommun. 

Förslaget till kemikalieprogram 2022-2026 har tagits fram för att 
kommunens verksamheter och de kommunala bolagen ska ha 
förutsättningar att arbeta strategiskt med kemikaliehantering och följa 
gemensamma prioriteringar för kemikaliearbetet. Arbetet sker gemensamt 
för att nå de mål som är mest angelägna ur ett kemikalieperspektiv för 
kommunens verksamheter och bolag. 

Förslaget fokuserar arbetet till fem fokusområden, som visar 
prioriteringarna för vårt kemikaliearbete: 

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

Förslaget innehåller 12 mål med indikatorer. Det innehåller även en 
gemensam prioritetsordning som kommunens verksamheter och bolagen 
ska följa när produkter ska fasas ut och/eller ersättas. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kemikalieprogrammet, dess uppföljning 
och översyn. Kemikalieprogrammet utgör underlag för 
verksamhetsplanering. Kommunens verksamheter och bolag ansvarar 
själva för att ta fram årliga handlingsplaner och att informera om dessa i 
respektive nämnd/styrelse. Åtgärder och aktiviteter i handlingsplaner 
finansieras genom ordinarie budgetprocess. 

Genom att följa kemikalieprogrammet bidrar kommunens verksamheter 
och bolag till att uppnå de globala hållbarhetsmålen och de nationella och 
regionala miljömålen. 

Förslaget ersätter den nuvarande kemikalieplanen 2017-2021. 
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Förslaget till kemikalieprogram 2022-2026 har tagits fram av miljö- och 
hållbarhetsstrategen tillsammans med kemikaliegruppen, som består av 
representanter för alla förvaltningar samt de kommunala bolagen. 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till samtliga nämnder och bolag. 
Remissvar har kommit in från alla nämnder. Samtliga ställer sig bakom 
förslaget. Några nämnder uttryckte därutöver att de var positiva till 
förslaget. Utöver detta har tekniska förvaltningen lämnat synpunkter till 
styrgruppen för det strategiska hållbarhetsarbetet. Dessa synpunkter har 
beaktats och hanterats av kemikaliegruppen. 

Arbetsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar kemikalieprogram 
2022-2026 (KSAU 2021-11-16 § 93). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Gunnar Pettersson (S) och Lena Danås (V) yrkar bifall 
till arbetsutskottets förslag. 

_____  
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§ 145 Revidering av riktlinjer för verksamheter som 
tvättar fordon 
Diarienummer KS21/288 

Beslut 
Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för verksamheter som tvättar fordon. 

Ärendebeskrivning 
Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner, VA-enheten i Habo 
kommun samt Mullsjö Energi & Miljö AB tog år 2020 fram Riktlinjer för 
verksamheter som tvättar fordon. Riktlinjerna antogs av miljönämnden i 
Habo och Mullsjö kommuner och fastställdes av kommunstyrelserna i de 
båda kommunerna. 

Riktlinjerna innehåller de riktvärden från anslutningspolicyn Anslutning till 
kommunalt avlopp i Jönköpings län som bedöms vara relevanta för 
utgående vatten från fordonstvätt. Anslutningspolicyn reviderades i 
februari 2021. Revideringen innebar bland annat ändrade riktvärden för 
bly, krom, nickel och kadmium och därför har motsvarande ändringar 
gjorts i riktlinjerna för fordonstvätt. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Miljönämnden  
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§ 146 Ansökan om arrangörsbidrag - Swedish Beach 
Tour 2022 
Diarienummer KS21/313 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Habo Wolley bidrag till 
Masterstävling Swedish Beach Tour 2022 med 25 000 kronor. Finansiering 
sker inom kommunstyrelsens ram. 

Ärendebeskrivning 
Habo Wolley har fått en förfrågan om att arrangera en Masterstävling på 
Swedish Beach Tour, Habo Master, den 4-6 juni 2022 vilket skulle 
innebära att hela den svenska beachvolleyeliten skulle komma till Habo. 
Tävlingen hålls under två-tre dagar och omfattar 32 deltagande lag (16 
dam och 16 herr). För Habo Wolleys del innebär en sådan här satsning, 
förutom en del ideellt arbete, även en del kostnader. Grundkostnaden för 
att arrangera tävlingen är 25 000 kronor till Svenska Volleybollförbundet 
vilket går till att bekosta domare, streaminglösning med mera. Utöver detta 
har Habo Wolley egna kostnader för evenemanget som till del kan täckas 
av deltagaravgifter och sponsorer. 

Habo Wolley har ansökt om ett särskilt arrangörsbidrag från Habo 
kommun med 25 000 kronor för att täcka grundkostnaderna för att 
arrangera en Masterstävling på Swedish Beach Tour 2022. 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Habo Wolley 
bidrag till Masterstävling Swedish Beach Tour 2022 med 25 000 kronor 
(KSAU 2021-11-16 § 97). 

Kommunstyrelsens behandling 
Hans Jarstig (KD), Henrik Sporrong Esbjörnsson (M) och Gunnar 
Pettersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Habo Wolley 
Ekonomienheten 
Näringslivsansvarig  
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§ 147 Svar på motion om skrivelse till regeringen 
angående Vättern som dricksvattentäkt 
Diarienummer KS21/220 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och 
uppdrar till kommunstyrelsen att tillskriva regeringen med förslag om att 
hela Vättern utpekas som riksintresse för dricksvattenförsörjningen. 

Ärendebeskrivning 
Anders Thelin (V) har lämnat in en motion i vilken han skriver att Vättern 
idag är en av Europas största och viktigaste dricksvattenkällor. Han skriver 
att flera händelser hotar vår dricksvattentäkt och föreslår därför att 
kommunstyrelsen skriver ett brev till regeringen med förslag om att hela 
Vättern utpekas som riksintresse för dricksvattenförsörjningen. 

Ett område som pekas ut som riksintresse får ett skydd mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintressets syfte eller värden. Graden av skydd är 
reglerat i miljöbalken. 

I dagsläget är det endast dricksvattenanläggningarna som kan pekas ut som 
riksintressen, inte resursen (Vättern) som sådan. Motala kommun har dock 
tillskrivit regeringen och föreslagit att hela Vättern ska utpekas som 
riksintresse eftersom Vättern är en av Sveriges viktigaste 
dricksvattentäkter. Motionären föreslår att Habo kommun följer Motalas 
exempel för att i framtiden möjliggöra att Vättern kan bli ett riksintresse 
för dricksvattenförsörjningen. 

Runt Vättern är idag Jönköpings dricksvattenanläggningar i Häggeberg och 
Brunstorp utpekade som riksintresse, samt Skaraborgsvattens 
kommunalförbunds dricksvattenanläggningar i Hjällö och Borgunda. 

Enligt Vätternvårdsförbundet bedöms de största miljöutmaningarna för 
Vätterns ekosystem framåt bestå av miljögifter, invasiva arter och 
klimateffekterna. 

Habo kommun är medlem i Vätternvårdsförbundet och bevakar, samverkar 
och yttrar sig ofta samordnat till eller genom förbundet. Kommunen har 
inte för vana att själv tillskriva regeringen på områden där man samverkar 
med annan expertis. Vätterns väl är dock en av de viktigaste frågorna för 
Habo kommuns invånare. Att Vättern kan fungera som dricksvattenkälla 
även i framtiden är livsavgörande. Därför kan det vara motiverat att i detta 
fall göra ett undantag.  
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Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och 
uppdra till kommunstyrelsen att tillskriva regeringen med förslag om att 
hela Vättern utpekas som riksintresse för dricksvattenförsörjningen (KSAU 
2021-11-16 § 98). 

Kommunstyrelsens behandling 
Lena Danås (V), Hans Jarstig (KD), Olle Moln Teike (SD), Gunnar 
Pettersson (S) och Jon Harald Jonsson (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

_____  
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§ 148 Information med anledning av covid-19 
 
Kansli- och kommunikationschef Frida Wahlund informerar om det 
aktuella smittläget. I Jönköpings län är smittläget än så länge stabilt. Antal 
bekräftade fall av covid-19 har ökat något vilket är naturligt i och med att 
rekommendationen om att alla med symtom bör testa sig återinfördes 22 
november. Antal personer som behöver sjukhusvård ligger på samma låga 
nivå som tidigare.  

Läget med den ökande smittspridningen i Europa är dock något som oroar 
och kommunen följer noggrant utvecklingen i Sverige och regionen.  

Vaccinationsarbetet fortskrider, Region Jönköping ligger väldigt bra till 
när det gäller åldersgruppen 12-15 år. I åldersgruppen 18-29 år är det dock 
fortfarande en för låg täckning.  

Ordföranden tackar för informationen. 

_____  
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§ 149 Anmälningsärenden 

Beslut 
Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående anmälningsärenden anmäls till kommunstyrelsen. 

1. Aktion Rädda Vättern: svar angående kommunernas svar på 
skrivelse om PFAS-föroreningar i dricksvatten. 

_____  
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§ 150 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen lägger delegationsärendena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Nedanstående delegationsbeslut anmäls till kommunstyrelsen: 

Protokoll från arbetsutskottet  2021-11-16 

Anställning av kommunikatör  Nr 75 

_____ 
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