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Paragrafer 79–83 

Utses att justera Gunnar Pettersson och Susanne Wahlström 

Ordförande 
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 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
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§ 79 Gatukostnader Kärnekulla 
Diarienummer KS21/338 

Beslut 
Kommunfullmäktige beviljar 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.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten  
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§ 80 Kemikalieprogram 2022-2026 - antagande 
Diarienummer KS21/184 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar 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. 

_____  
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§ 81 Svar på motion om skrivelse till regeringen 
angående Vättern som dricksvattentäkt 
Diarienummer KS21/220 

Beslut 
Kommunfullmäktige bifaller 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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Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och att 
uppdra till kommunstyrelsen att tillskriva regeringen med förslag om att 
hela Vättern utpekas som riksintresse för dricksvattenförsörjningen (KS 
2021-12-01 § 147). 

Kommunfullmäktiges behandling 
Anders Thelin tackar för behandlingen av motionen och säger att förutom 
Motala har även Hjo, Vadstena och Ödeshög tillskrivit regeringen i samma 
ärende. Anders Thelin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Olle Moln Teike (SD), Maria Alfredsson (KD) och Anders Rickman (L) 
yrkar också bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
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§ 82 Rapportering av ej verkställda beslut 
Diarienummer KS21/90 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har för andra kvartalet 2021 rapporterat till Inspektion för 
vård och omsorg (IVO) om ett gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen samt ett beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. 

Socialnämnden har även rapporterat om ett gynnande beslut gällande 
dagverksamhet där verkställighet avbrutits och ej återupptagits inom tre 
månader från avbrott. Detta beslut rapporterades även kvartal 2, 3 och 4 
2020 samt kvartal 1 2021. 

_____  
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§ 83 Fyllnadsval till socialnämnden och 
kommunstyrelsen 
Diarienummer KS19/142 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

- till ny ledamot i socialnämnden utse Birger Lindström (C), Övertorp 1, 
565 91 Mullsjö. 

- till ny 2e vice ordförande i socialnämnden utse Angelica Hansen (C), 
Simonstorp 3, 566 92 Habo. 

- till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Staffan Svanberg (C), Kärrsvägen 
38, 566 32 Habo. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av Göran Rehns (C) bortgång behöver fyllnadsval göras 
till socialnämnden, socialnämndens presidium och kommunstyrelsen.  

_____ 

Beslutet skickas till 
Birger Lindström 
Angelica Hansen 
Staffan Svanberg 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
HR-administratör 
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