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1.  
Mötets öppnande 
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- Fastställande av dagordningen  

 

2.  
Anmälan av nytt medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Förslagsställare: Tommy Lövgren 

Dnr 2018/00875  

 

3.  
Svar på motion: Håll Håbo rent 

Motionär: Robert Kohlström (SD) 

Dnr 2018/00348  

 

4.  
Antagande - Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61 

Dnr 2015/00321  

 

5.  
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Dnr 2018/00783  

 

6.  
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KALLELSE 

Datum 

2018-12-03 

Kommunfullmäktige 
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ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige utser N.N. och N.N. till justerare av dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-11-12 KS 2018/00875 nr 86157 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Medborgarförslag: Trafikljus vid Stockholmsvägen 34 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

trafikljus ska placeras vid övergångsstället vid Stockholmsvägen 34.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2



Medborgarförslag 

Förslag: 

Jag föreslår att kommunen placerar ett trafikljus alternativt en blinksignal eller motsvarande lösning 

vid övergångsstället placerat vid adressen Stockholmsvägen 34 då det är en tungt trafikerad passage. 

Motivering: 

• Det finns ca. 100 hushåll med uppskattningsvis 350 boende i området varav många barn som

dagligen går denna väg till Västerängsskolan

• Kommunen ansvarar för trygga skolvägar

• Effekten skulle sannolikt bli minskad hastighet och trafik på Stockholmsvägen

• Med tanke på att minst ett medborgarförslag har inkommit tidigare till fullmäktige med

liknande motiveringar, men då lite längre ner på Stockholmsvägen så finns det motiv att öka

säkerheten för gångtrafikanter längs Stockholmsvägen.

Kommentar till motivering: 

Många fordon, UL-bussar inkluderat, stannar inte vid övergångställena som finns trots rådande 

lagstiftning. 

Jag som förälder samt andra med mig har vid upprepade tillfällen tyvärr fått uppleva att såväl bilar 

och bussar ”tutar” på barn som är på väg över vägen vid övergångstället trots att det är fordonet som 

har plikten att släppa fram gångtrafikanterna. 

Yrkande till förslag: 

Jag yrkar att fullmäktige uppdrar till aktuell nämnd att genomföra hastighetsdämpande åtgärder vid 

Stockholmsvägen 34 i enlighet med vad medborgarförslaget beskriver ovan 

Förslagslämnare: 

Tommy Lövgren 
840925-0274 
Stockholmsvägen 29A 
74633 Bålsta 

Tommy.lovgren@turbotommy.se 
070-7407087 

mailto:Tommy.lovgren@turbotommy.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 223 Dnr 2018/00348 

Motion: Håll Håbo rent 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag.

2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa, i texten

till grundavgift för flerbostadshus, enligt bilaga 1. Den nya taxan gäller från 

1 januari 2019.  

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna, Robert Kohlström, har inkommit med en motion där 

det föreslås att personer med permanent boende och med sin 

folkbokföringsadress på campingplatser inom kommunen i likhet med 

övriga invånare ges möjligheten att kvittera ut ett personligt passerkort per 

uppställningsplats till återvinningscentralen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och avfallsenheten 

tillstyrker motionen. För att göra förslaget möjligt behöver ett tillägg göras i 

grundavgiften i avfallstaxan. Det är grundavgifterna som finansierar 

kostnaden för kommunens återvinningscentral och det finns i nuläget inte 

någon grundavgift som är tillämpbar för boende på camping. Tillägget i 

avfallstaxan föreslås gälla permanent boende på camping och liknande 

boende. Tillägget innebär att de som är permanent boende på camping eller 

liknande boende, betalar samma grundavgift som boende i flerfamiljshus. I 

nuläget är grundavgiften för boende i flerfamiljshus 1060 kr/hushåll/år. 

Det är fortfarande fastighetsägaren som är betalningsansvarig och även den 

som sköter distributionen av passerkort till sina hyresgäster.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-19 

Motion 2018-05-04 

Bilaga 1, Förslag till tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärende 3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 189 Dnr 2018/00348 

Motion: Håll Håbo rent 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag.

2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa, i texten

till grundavgift för flerbostadshus, enligt bilaga 1. Den nya taxan gäller från 

1 januari 2019. 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna, Robert Kohlström, har inkommit med en motion där 

det föreslås att personer med permanent boende och med sin folkbokfö-

ringsadress på campingplatser inom kommunen i likhet med övriga invånare 

ges möjligheten att kvittera ut ett personligt passerkort per uppställnings-

plats till återvinningscentralen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och avfallsenheten till-

styrker motionen. För att göra förslaget möjligt behöver ett tillägg göras i 

grundavgiften i avfallstaxan. Det är grundavgifterna som finansierar kostna-

den för kommunens återvinningscentral och det finns i nuläget inte någon 

grundavgift som är tillämpbar för boende på camping. Tillägget i avfalls-

taxan föreslås gälla permanent boende på camping och liknande boende. 

Tillägget innebär att de som är permanent boende på camping eller liknande 

boende, betalar samma grundavgift som boende i flerfamiljshus. I nuläget är 

grundavgiften för boende i flerfamiljshus 1060 kr/hushåll/år. 

Det är fortfarande fastighetsägaren som är betalningsansvarig och även den 

som sköter distributionen av passerkort till sina hyresgäster.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-19 

Motion 2018-05-04 

Bilaga 1, Förslag till tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-19 KS 2018/00348 nr 84850 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Avfallsenheten 
Anna Darpe, Avfallschef 
0171 526 73 
anna.darpe@habo.se 

Motion: Håll Håbo rent 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag.

2. Kommunfullmäktige gör ett tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa, i

texten till grundavgift för flerbostadshus, enligt bilaga 1. Den nya taxan

gäller från 1 januari 2019.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna, Robert Kohlström, har inkommit med en motion där 

det föreslås att personer med permanent boende och med sin 

folkbokföringsadress på campingplatser inom kommunen i likhet med 

övriga invånare ges möjligheten att kvittera ut ett personligt passerkort per 

uppställningsplats till återvinningscentralen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och avfallsenheten 

tillstyrker motionen. För att göra förslaget möjligt behöver ett tillägg göras i 

grundavgiften i avfallstaxan. Det är grundavgifterna som finansierar 

kostnaden för kommunens återvinningscentral och det finns i nuläget inte 

någon grundavgift som är tillämpbar för boende på camping. Tillägget i 

avfallstaxan föreslås gälla permanent boende på camping och liknande 

boende. Tillägget innebär att de som är permanent boende på camping eller 

liknande boende, betalar samma grundavgift som boende i flerfamiljshus. I 

nuläget är grundavgiften för boende i flerfamiljshus 1060 kr/hushåll/år. 

Det är fortfarande fastighetsägaren som är betalningsansvarig och även den 

som sköter distributionen av passerkort till sina hyresgäster.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieras genom avfallstaxan 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-05-04

– Bilaga 1, Förslag till tillägg i Håbo kommuns avfallstaxa

__________ 

Beslut skickas till 

Avfallsenheten  



BILAGA 1 1(1) 

Datum Vår beteckning 
2018-09-19 

Tillägg till Håbo kommuns avfallstaxa, under punkt 2.1 

Grundavgift 

Grundavgift Grundavgift 

exkl. moms inkl. moms 

Flerbostadshus, kronor per hushåll/lägenhet 848 1060 

och år 

Flerbostadshus är bostadshus med minst två 

Våningar och minst tre bostadslägenheter, där  

lägenheterna ligger ovanpå varandra. 

Gäller även permanent boende på camping eller liknande, 

med gemensam sophämtning. 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 219 Dnr 2015/00321 

Antagande - Detaljplan för Skogsbrynets förskola, 
Eneby 1:55 och 1:61 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för

Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61, enligt 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900)  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 68 § 2016-04-11 beslut om både uppdrag och 

samråd för detaljplan för Skogsbrynets förskola 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av dagens förskola. 

Förslaget var ute på samråd under mars och april 2018 samt på granskning 

under september och oktober 2018. Endast Lantmäteriet inkom med 

synpunkter. Efter samrådet justerades förslaget något för att tydliggöra 

åtskillnaden av förskolan och ytan för vägunderhåll samt för att möjliggöra 

annan skolverksamhet än förskola. 

Efter gransknings har inte förslaget ändrats. Därför föreslås förslaget till 

detaljplan nu antas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 § 176 

Tjänsteskrivelse 2018-10-18 

Plankarta Antagande 

Planbeskrivning Antagande 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

Ärende 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 176 Dnr 2015/00321 

Antagande - Detaljplan för Skogsbrynets förskola, 
Eneby 1:55 och 1:61 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för Skogsbry-

nets förskola, Eneby 1:55 och 1:61, enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900)   

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 68 § 2016-04-11 beslut om både uppdrag och 

samråd för detaljplan för Skogsbrynets förskola 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av dagens förskola. 

Förslaget var ute på samråd under mars och april 2018 samt på granskning 

under september och oktober 2018. Endast Lantmäteriet inkom med syn-

punkter. Efter samrådet justerades förslaget något för att tydliggöra åtskill-

naden av förskolan och ytan för vägunderhåll samt för att möjliggöra annan 

skolverksamhet än förskola. 

Efter gransknings har inte förslaget ändrats. Därför föreslås förslaget till de-

taljplan nu antas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-18 

Plankarta Antagande 

Planbeskrivning Antagande 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-18 KS 2015/00321 nr 85588 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Anton Karlsson, Planarkitekt 
anton.karlsson@habo.se 

Detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för

Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och 1:61, enligt 5 kap. 27 § Plan- 

och bygglagen (PBL 2010:900)

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 68 § 2016-04-11 beslut om både uppdrag och 

samråd för detaljplan för Skogsbrynets förskola 

Planförslaget syftar till att möjliggöra en utbyggnad av dagens förskola. 

Förslaget var ute på samråd under mars och april 2018 samt på granskning 

under september och oktober 2018. Endast Lantmäteriet inkom med 

synpunkter. Efter samrådet justerades förslaget något för att tydliggöra 

åtskillnaden av förskolan och ytan för vägunderhåll samt för att möjliggöra 

annan skolverksamhet än förskola. 

Efter gransknings har inte förslaget ändrats. Därför föreslås förslaget till 

detaljplan nu antas.  

Ärendet 

Kommunen har på ett flertal platser byggt ut förskolor och skolor med 

tillfälliga paviljonger. Det finns en vilja från fastighetsenheten och barn- och 

utbildningsförvaltningen att succesivt omvandla de paviljongerna till 

permanenta lösningar. I och med en sådan omvandling finns möjligheten att 

se över vilka platser som lämpar sig bäst.  

En av platserna där verksamheten bedöms kunna byggas ut är förskolan 

Skogsbrynet. Förskolan ligger vid Kraftleden, väl åtkomlig med bil, 

kollektivtrafik samt via gång- och cykelnätet. 

Kommunens ambition är att kommunala förskolor bör bedrivas i enheter om 

åtta avdelningar för att uppnå tillräcklig effektivitet i driften. En utbyggnad 

av Skogsbrynets förskola till åtta avdelningar är inte möjlig enligt gällande 

detaljplan då den är gjord med en mindre förskola i åtanke. 

Samråd 

Planförslaget var ute på samråd under mars och april 2018. Endast 

Lantmäteriet hade synpunkter att beakta (övriga hade svarande hade inga 

synpunkter). Lantmäteriets synpunkter, samt en avstämning med 

kommunens skolverksamhet har lett till smärre justeringar för att tydliggöra 

åtskillnaden av förskolan och ytan för vägunderhåll, men även för att skapa 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-18 KS 2015/00321 nr 85588 

flexiblare möjligheter att använda förskolefastigheten i framtiden (mindre 

prickmark samt möjlighet till även annan skolverksamhet än förskola). 

Granskning 

Planförslaget var ute på granskning under september och oktober 2018. 

Under samrådet inkom yttrande från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och 

Naturskyddsföreningen. Ingen av dessa hade några synpunkter på förslaget. 

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att planförslaget antas 

av Kommunfullmäktige. 

Förordnande enligt Byggnadslagens 113:e paragraf gäller för del av tidigare 

allmän platsmark. Förordnande upphör dock generellt i hela landet den 1 

januari 2019. Ett antagande den 10 december sker därför med vishet om att 

detaljplanen tidigast kan vinna laga kraft efter den 1 januari, och att 

förordnandet därmed har upphört dessförinnan.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Plankostnaderna ska ingå i investeringsprojektet för om/utbyggnaden av 

förskolan. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta_Antagande

– Planbeskrivning_Antagande

– Samrådsredogörelse

– Granskningsutlåtande

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Fastighetsenheten 



 STANDARDFÖRFARANDE 

PBL 2010:900 

DPL 433 

ANTAGANDEHANDLING 

Detaljplan för  

Eneby 1:55 och del av 1:61 (Skogsbrynet) 

Håbo kommun, Uppsala län 

PLANBESKRIVNING 

Figur 1, avgränsning av planområdet på flygfoto från 2017. 



 

 

Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det 

är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt 

beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara 

färdigt kan planen gå ut på samråd. Det är här i processen denna plan är nu. Under tiden för 

samrådet har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. De synpunkter som kommit in, skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och 

besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse.  

Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för 

granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De 

synpunkter som, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett 

utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas 

över till kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors 

prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. 

Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 

 

Beslut om planläggning 

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2016-04-11 (KS 2015/0321 § 68). Eftersom 

beslutet togs efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) i dess lydelse från och med 1 januari 2016 (SFS 2015:668). 

I samband med beslut om uppdrag togs även beslut om att samråda förslag till detaljplan. 

Samrådet hölls mellan de 15 mars och den 6 april 2018. Beslut om granskning togs den 4 

september, och det pågick till och med den 10 oktober. 

Tidplan 

Samråd 2:a kvartalet 2018 

Granskning  3:a kvartalet 2017  

Antagande  4:e kvartalet 2018 (med laga kraft vinnande tidigast januari 2019)   

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser överlagrad grundkarta 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Samrådsredogörelse 

Medverkande 

I planläggningen har tjänstemän från flera kommunala förvaltningar och avdelningar 

medverkat. Därutöver har Norconsult svarat för specialistkunskap angående dagvatten. 

Handläggande hos kommunen har varit Anton Karlson, planarkitekt och (tom nov 2017) Sara 

Veidemann, mark- och exploateringsingenjör.  
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1. INLEDNING 

En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen 

ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara 

vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av 

planbeskrivningen. 

 Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och 

planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på 

plankartan. 

 Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 

tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av planen.  

 Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett 

genomförande av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.  

1.5 Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökad förskoleverksamhet, från dagens fyra till åtta 

avdelningar. Utvidgningen sker genom tillbyggnad av fem avdelningar samt tillagningskök, i 

upp till två våningar. Planen ska även möjliggöra för en utvidgning av gårdsytan samt 

säkerställa att den inte är störningsutsatt (främst rörande buller). 

Planen medger viss flexibilitet när det gäller placering av tillbyggnaden. I slänt med 

souterrängplan eller i två plan i direkt förläning på befintlig byggnad. En grundförutsättning 

som gäller oavsett alternativ är att ny byggnad byggs ihop med befintlig för att säkra 

tillgänglighet och kopplingen till och från det nya köket. 

Planen syftar vidare till att säkra angöringen till skolan och förslår därför att den norra 

infarten stängs och att det istället anordnas en infart i söder endast för varu- och avfalls 

transporter. 

Kommunen har huvudmannaskap över den allmänna platsmarken. 

1.6 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 

1.7 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 

visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig 

på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också 

in, i de fall sådana finns.  
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Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 

kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens 

ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra 

olika delar: 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen.  Regionen växer och vi ska växa 

med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, 

tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare 

samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och 

naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska 

tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många 

vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla 

människor i alla åldrar.  

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta 

ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att 

förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och 

ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska 

skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk 

Planeringen för utvidgning av Skogsbrynets förskola ligger i linje med Visionen genom att en 

redan tillgänglig förskola byggs ut. Förskolan nås enkelt via bil, cykel, gång eller 

kollektivtrafik. Förskolan omges av naturmark, mark som ger en varierad utemiljö och 

balanserat lokalklimat. 

Miljöstrategi  

Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att 

kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig 

an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riskdagen. Inriktningen i Håbo är 

fokuserad till tre huvudområden: 

 Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila 

utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till 

år 2050. 

 Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från 

samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och 

miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv 

kommun. 

 Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla 

naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar 

för att kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

För planering i detaljplaneskede finns möjligheter att arbete med lokalisering av bebyggelse 

och koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är 
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även i detta skede de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och hanteras, med 

starkt fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer. Så att 

planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar, samtidigt som den inte får 

äventyra dess värde, vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation. 

Planområdet i fråga ligger inbäddat i ett större skogsområde för tätortsnära rekreation. 

Läget är en bit, både från Bålsta centrum, men ligger samtidigt naturnära och med goda 

anslutningar till kollektivtrafik och gång- och cykelvägnät. Samtidigt är anslutningen till 

Kraftleden stark och därmed kopplingen till biltrafik till och från förskolan. 

Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen(FÖP) för Bålsta tätort nämns vikten av att förskolor ligger 

placerade bra ur kommunikationssynpunkt samt att de har bra koppling till omkringliggande 

bostadsområden. Känsligare verksamheter, som exempelvis förskolor och särskilda boenden 

bör samtidigt inte placeras i utsatta lägen. 

Kraftleden precis öster om förskolan är en huvudled och försörjer stora delar av västra Bålsta. 

I FÖP:en beskrivs den även som utvecklingsområde med tanken att smalna av vägen, dämpa 

hastigheten och anlägga gång- och cykelväg. 

Läget vid Kraftleden ligger väl i linje rörande kommunikationsmöjligheter. Av samma 

anledning är samtidigt området bullerutsatt. En förutsättning för att platsen ska kunna anses 

som lämplig för en förskola är att verksamheten vänder sig bort från gatan. 

Planprogram  

Detaljplanen har inte föregåtts av ett program med samråd. 

Gällande detaljplaner 

Området är planlagt med byggnadsplan för Norra Eneby (K28) från 1975 som huvudsakligen 

reglerar bostadsbebyggelse som friliggande- och parhus. Förskole fastigheten är reglerad som 

A, område för allmänt ändamål, och omkringliggande natur som park eller plantering (se del 

av plankarta på nästa sida).  

Omkringliggande planer i öst och väst(exempelvis byggnadsplan K19, 1970 och detaljplan 

379, 2008) reglerar även de huvudsakligen bostadsbebyggelse i friliggande-, rad- eller parhus 

form. Strax söder om området finns en lucka utan plan, också den bestående av främst 

friliggande bostäder samt naturmark(se ortofoto över gällande planer på nästa sida). 
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Figur 2, karta över gällande detaljplaner (för blå tas planavgift ut vid bygglov) 

Förordnande enligt § 113 Byggnadslagen 

I samband med fastställande av byggnadsplanen K28 fattade Länsstyrelsen beslut om 

förordnande enligt § 113 Byggnadslagen. Förordnandet gäller dagens fastighet Eneby 1:61, 

vilken omfattar all allmänplats mark inom planen. Syftet med förordningen var att säkra de 

boendes tillgång till den allmänna platsmarken genom bildande av 

gemensamhetsanläggningar. Så kom här inte att ske, utan kommunen har stått för ägande, 

underhåll och säkrande av både boende och allmänhets tillgång. 

Förordnanden enligt nämnda paragraf upphör att gälla (i hela landet) från och med den 1 

januari 2019. Då detaljplanen tidigast kan vinna laga kraft efter den 1 januari 2019, bedöms 

inte förordnandet behöva upphävas separat. Beslutet om antagande bygger därmed på 

visheten om det generella upphävandet av förordningen.  
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 

planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det 

bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 

underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 

2.1 Bakgrund 

Kommunen har på ett flertal platser tillfälligt byggt ut förskolor och skolor med paviljonger. 

Paviljongerna klarar inte dagens energikrav, bidrar på flera sätt till en dålig inomhusmiljö och 

uppfyller inte kraven för att kunna uppföras permanent. Samtidigt finns en vilja från 

fastighetsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen att succesivt omvandla de tillfälliga 

paviljongerna till permanenta lösningar. I och med en sådan omvandling finns det möjligheter 

att se över vilka platser som lämpar sig bäst. För Skogsbrynet skulle det kunna innebära att 

fler avdelningar lokaliseras på denna väl tillgängliga plats.  

Skogsbrynets läge vid Kraftleden gör den väl åtkomlig med bil, troligen av föräldrar som ändå 

är på väg in mot centrala Bålsta eller vidare. Liknande förutsättningar gäller för 

kollektivtrafiken, med en busshållplats precis i anslutning till förskolan med ljusreglerat 

övergångsställe över Kraftleden.  

För Skogsbrynet har paviljonglösningen inte varit helt oproblematisk. När paviljongerna 

uppfördes gällde tidigare mer generösa bestämmelser för avsteg ifrån detaljplan. I detta fall en 

avvikelse i form av placering delvis på parkmark. I och med att paviljongerna uppförts utifrån 

ett tidsbegränsat bygglov prövas lovet på nytt när den begränsade tiden gått ut, i detta fall 

2013. Vid denna omprövning hade lagstiftningen förändrats och nu gäller en snävare 

bedömning för avsteg ifrån detaljplan. Det var därmed inte möjligt att få bygglov för hela 

paviljongen. Delar av paviljongen plockades då bort och förskolan gick från fem till fyra 

avdelningar. En permanent expansion av förskolan skulle enligt gällande detaljplan endast 

kunna ske åt sydost, bakom befintlig huvudbyggnad. Problemet där är den alltför kuperade 

terrängen.  

En verksamhet med fler än fyra avdelningar bedömdes därmed kräva en ny detaljplan. En 

detaljplan som nu tas fram i god tid och på så sätt medger en buffert, eller så kallad 

planberedskap, för förskoleverksamhet. I ett sådant tidigt skede saknas detaljerade skisser på 

en tillbyggnad, och detaljplanen är därför något mer generell i avgränsning och i dess 

bestämmelser. 

2.2 Plandata 

Planområdet ligger längs Kraftleden i höjd med Eneby, cirka 1,7 km väster om Bålsta 

centrum.  

Planområdet, som är på drygt 13 500 kvm, avgränsas i öster av Kraftleden, i söder och väster 

av en gång- och cykelväg och i norr av del av ett skogsområde. 

Inom planområdet berör hela fastigheten Eneby 1:55, som inbegriper Skogsbrynets förskola, 

samt del av Eneby 1:61 som sträcker sig åt samtliga väderstreck ut från planområdet och 

inkluderar natur- och gatumark. Båda fastigheter ägs av Håbo kommun. 
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Figur 3, planområdets läge i Bålsta, samt närmare förslag till avgränsning av planområdet 

Riksintressen  

Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

Strandskydd 

Planområdet påverkas inte av strandskydd. 

Fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet och Länsstyrelsen har, vid samråd av 

behovsbedömning, inte bedömt det som troligt att här finns okända lämningar. 

Behovsbedömning och förenlighet med miljöbalkens kap 3 

Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen alltid undersöka om planen kan 

leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11-18§ miljöbalken (MB). I undersökningen 

deltar olika professioner inom kommunen i en så kallad behovsbedömningsgrupp vilka 

upprättar en behovsbedömning. I detta fall har kommunen, med utgångspunkt i 

behovsbedömningen, bedömt att planen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan. 

Bland annat utifrån att Detaljplanen inte berör något natura 2000-område, samt inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Kommunens bedömning har samrådigts med Länsstyrelsen, vilka instämde i kommunens 

bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därmed inte att upprättas, utan 

planen konsekvenser (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) beskrivs istället översiktligt i 

slutet av denna planbeskrivning. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig 

användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel 

berörs inte.  
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2.3 Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet består till stor del av skogbeväxt mark, till del i form av hällmark. Till del är 

skogen inhägnad för förskole gård och till del ej ianspråktagen. Av utegården är det endast en 

mindre del som är hårdgjord. Inom planområdet finns även en större grusplan och asfalterade 

trafikytor för förskolan. 

Marken går från att vara relativt plan på cirka +37 meter intill Kraftleden, till att skifta både 

upp och ner. Upp, som mest till +39 meter vid berghällarna i sydväst. Ned, som mest till +30 

meter vid gång- och cykelvägen i väster. Intill Kraftleden löper även en jordvall parallellt med 

förskolan på cirka 1,5 meter. 

Planförslag: 

Ny bebyggelse föreslås främst, i förlängning av befintlig huvudbyggnad, mot nordväst. På så 

sätt koncentreras bebyggelsen främst till redan ianspråktagen mark. Samtidigt ges möjlighet 

att utnyttja slänten mot väster, vilken idag är en del av skogsområdet. Vidare lämnas generösa 

möjligheter för att uppföra mindre tillbyggnader och förråd runt befintlig och ny byggnad. 

Naturvärden 

Det finns inga särskilt utpekade naturvärden inom eller i anslutning till planområdet. 

Planförslag: 

Planen föreslås ge möjlighet till att ta mindre del av skogsområdet i anspråk för tillbyggnader 

samt för utegård till förskolan. En mindre mängd träd kan därför komma att avverkas, men 

med utgångspunkt i dagens förskola, där utegården på förskolans baksida nära uteslutande är 

skogbeklädd bör förutsättningarna vara goda för att även tillkommande utegård låter 

huvuddelen av träden vara kvar. För att möjliggöra en flexibel gårdsyta lämnar samtidigt 

planen utförandet av gården fri, annat än med begränsning för andelen hårdgjord yta (n2). 

Rekommendationen är samtidigt att skapa en blandad gård med möjlighet till både sol och 

skugga. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt Statens geologiska undersöknings (SGU) översiktliga kartläggning består så gott som 

hela planområdet av berg. Berg ger förhållandevis förutsägbara 

grundläggningsförutsättningar, samtidigt som de gör marken mindre användbar för infiltration 

av dagvatten. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Området ligger högt och det finns inga vattenförekomster i närheten. Utifrån läget och 

geologin bedöms det inte finnas risk för vare sig skred, ras eller översvämning inom 

planområdet.  

Planförslag: 

Planförslaget medger att ytterligare hårdgörande av mark, och kommer därmed resultera i viss 

ökning av dagvattenavrinning. Då anslutande område i väster är sankt och ligger nedströms 
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från planområdet är det av stor vikt att utbyggnaden av förskolan inte innebär en ökad 

avrinning. Åtgärder för att inte öka flödet ut från tomten bedöms samtidigt kunna hanteras 

utifrån framtagen dagvattenutredning. Vattenavrinning och dagvattenflöden berörs närmare 

under rubriken Dagvatten. 

Grund- och ytvatten 

Planområdet ligger långt ifrån någon ytvattenförekomst och grundvattennivån är inte känd. 

Planförslag: 

I och med planområdets geologiska förutsättningar (huvudsakligen berg), bör en tillbyggnad 

inte påverka grundvattennivån och med en lämplig hantering av dagvattnet ska även kvalitén 

kunna garanteras.  

Recipient 

Planområdet ligger inom avrinningsområde nr 5 enligt kommunens dagvattenpolicy, vilket 

mynnar ut i Kalmarviken och recipienten Prästfjärden. Den ekologiska statusen för 

Prästfjärden är klassad som god. Den kemiska statusen klassades 2015 som uppnår ej god, på 

grund av förhöjda halter av kvicksilver och PBDE. Kvicksilver och PBDE är dock ämnen vars 

halter överskrids i samtliga vattenförekomster. Utöver detta klassades den kemiska statusen 

2016 som uppnår ej god på grund av förhöjda halter TBT som uppmätts i sediment. 

2.4 Bebyggelse 

Angränsande bebyggelse 

Närmaste bebyggelse finns länge Kärravägen inom Eneby i väst. Eneby består av en 

blandning av friliggande och sammankopplade småhus i större och mindre kvarter, separerade 

av grönområden och en central ängsmark. 

 

Figur 4, angränsande bebyggelse på Geijers väg. 

Planförslag: 

Föreslagen tillbyggnad kommer till stor del skymmas av skog och utökad utegård kommer till 

stor del utnyttjas som dagens gårdsyta, naturen är lekplatsen. Angränsande bebyggelse 

kommer därmed endast att påverkas marginellt av utbyggnaden. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I och med planområdets begränsning till förskolan är det även den enda arbetsplatsen i 

området. 
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Planförslag: 

Förslaget innebär en utökad förskoleverksamhet, och därmed även ett utökat antal 

arbetsplatser. 

Offentlig och kommersiell service 

Inom planområdet ligger förskolan Skogsbrynet i två byggnader i ett plan där den ena är av 

tillfällig karaktär, en så kallad paviljong. På fastighten finns även tre mindre förådsbyggnader. 

Sammanlagd byggnadsyta för befintliga byggnader är cirka 820 kvm, varav befintlig 

huvudbyggnad är på cirka 550 kvm. Huvud byggnadens fasader är klädda med röd träpanel 

med vita knutar och fönster. taket är ett traditionellt sadeltak med tegelpannor. 

 

 
Figur 5, befintliga byggnader från syd (ovan) och väst (nedan), där även del av den tillfälliga paviljongen syns 

till vänster. 

Offentlig service i närområdet är annars begränsad, en stycke söder ut ligger förskolan 

Annehill och närbutiken Smultronstället, i sydöst ligger en minigolfbana. Utökad service finns 

närmast i Bålsta Centrum cirka 1,7 km österut. 

Planförslag: 

Planförslaget kommer att leda till en utökad verksamhet för förskola, från dagens fyra 

avdelningar till upp till åtta. Det är samtidigt troligt att förändringen inte ger ett märkbart 

större (kund)underlag för omgivningen. 
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Placering och utformning 

Dagens förskoleverksamhet inkluderar fyra avdelningar, varav en ligger i en tillfällig 

paviljong och de resterande tre ligger i en permanent byggnad. Båda byggnaderna ligger 

parallellt med Kraftleden, med huvudsaklig utegård bakom den större byggnaden. Samtidigt 

finns flera ytor med lekredskap på sida mot Kraftleden. 

I den större byggnaden återfinns ett tillagningskök, vilket inte bedöms klara av att försörja 

cirka fem avdelningar. 

Planförslag: 

Utbyggnaden föreslås ske i anslutning till befintlig byggnad, i två våningsplan. För att 

underlätta möjligheten till att bygga i souterräng regleras högsta nockhöjd till +47 meter över 

angivet nollplan (markeras med en romb med ett streck i överkant). Nollplanet är Mälarens 

medelvattennivå. För att läa baksida, tillika utegård, från framförallt buller föreslås även 

byggnaden gå parallellt med Kraftleden. Sträckningen motiveras även av terrängförhållanden 

(där möjligheten finns att ta upp slänten med ett souterrängplan) samt att den kan begränsas 

till redan ianspråktagen mark (paviljonger, gård och parkering). Planen medger samtidigt viss 

frihet när det kommer till exakt placering, där två huvudalternativ kan sägas vara en 

souterränglösning i slänten, alternativt en mer traditionell tvåvåningslösning på plan mark. 

Båda alternativen ska kopplasamman ny och befintlig byggnad, med ett centralt och väl 

åtkomligt tillagningskök. Kopplingen bör även ge bra förutsättningar för att skapa en tydlig 

huvudentré för förskolan, riktad ut mot parkering och Kraftleden. 

Alternativet med souterrängplan, kräver särskild hänsyn vid planerande av funktioner och 

rumsindelning, då ljusinsläppet är begränsat till främst sydväst. Med stora glaspartier i samma 

riktning finns goda förutsättningar för att rummen inte ska behöva upplevas som mörka. Stora 

glaspartier i en solig riktning tenderar samtidigt att påverka inomhusklimatet, beroende av hur 

mycket vegetation som sparas på tomten väster ut, kan det även vara nödvändigt med någon 

form av solskärm. 

 
Figur 6, Vy från sydväst av illustration (Link Arkitektur) med en förskola om cirka 8 avdelningar. 
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Figur 7, Vy från väster av illustration (Link Arkitektur) med en förskola om cirka 8 avdelningar 

Oavsett alternativ utgår planen från att utbyggnaden görs med omkring 200-250 kvm per 

avdelning, inräknat kök och andra gemensamma ytor. Befintlig byggnad är cirka 550 kvm. 

Med utgångspunkt i en förskola med åtta avdelningar, där två eller tre avdelningar placeras i 

ett andra våningsplan, samt med utrymme för viss förrådsbebyggelse medger planen därför en 

byggrätt på 1 750 kvm byggnadsarea (e1). Med ett utförande i två våningar blir den maximala 

byggrätten på tomten därmed 3 500 kvm. Ovan illustrerad förskola är på cirka 1400 kvm i 

markplan, där skulle därmed finnas ytterligare 350 kvm byggrätt för förråd samt mindre 

framtida tillbyggnader. 

Vid ny-, till- eller ombyggnation bör ny bebyggelse uppföras med hållbara material som 

exempelvis stor andel trä. Med fördel används även takytor, för klimatanpassande åtgärder, så 

som gröna tak eller för solenergi.   

För att möjliggöra en flexiblare användning än endast förskola, föreslås användningen Skola 

(S). På så sätt finns framtida möjligheter för att använda och/eller bygga om lokalerna för 

annat skol- eller undervisningsändamål. 

Stadsbild/landskapsbild 

Förskolan Skogsbrynet ligger utmed Kraftleden, vilken kännetecknas av ett visst avstånd från 

angränsande bebyggelse. Villa- och verksamhetsområden längs leden ligger generellt innanför 

en skogsridå. Till skillnad ligger alltså förskolan väl synlig, men förhållandevis stora öppna 

ytor mot leden (i form av både trafik- och lekytor). 

Planförslag: 

Planen föreslår möjlighet till en utökad förskole byggnad och utegård. Tillbyggnad föreslås 

ske i form av en förläning av befintlig byggnad mot nordväst, med möjlighet att gå upp i två 

våningar. Planen ger även möjlighet till att lägga tillbyggnaden i slänten ned mot väster, och 
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på så sätt bibehålls ett mer lågskaligt utryck, med ett våningsplan ut mot Kraftleden. Oavsett 

detaljläge och utförande av byggnaden, bedöms främst redan ianspråktagen mark utnyttjas. 

Tillgänglighet 

Förskolan ligger idag på plan mark med nära anslutning till Kraftleden och därmed bra 

tillgänglighet med bil. Även den nära kollektivtrafiken ger förutsättningar för god 

tillgänglighet. Samtidigt är huvudentrén till förskolan otydlig, då den ligger på baksidan, för 

alla trafikanter. Gående begränsas även till en omväg från övergångstället i öst ned runt 

förskolan, alternativt nås förskolan via gångvägen upp mot grusplanen, för att där just övergå 

i grusbeläggning och en oklar fördelning mellan gående och fordon.  

Planförslag: 

En förskola i två våningar medför att åtgärder, bland annat hiss, krävs för att tillgodose 

tillgängligheten. Samtidigt som det finns tekniska åtgärder, ger ett läge med tillbyggnad i 

souterräng verksamheten möjlighet till alternativ. Det går då att ha ingång nedifrån i 

anslutning till den nedre gårdsytan, samtidigt som den övre våningen har ingång från 

angöringsytan mot Kraftleden. 

Grusplanen föreslås omvandlas till en trafikmiljö med klar separering mellan gående och 

fordon, samt att fordon kan angöra direkt mot en gångbana. 

2.5 Det offentliga rummet 

Gatustruktur 

För fordonstrafik ansluter Kraftleden till planområdet, och för gång och cykel finns vägar med 

koppling i samtliga väderstreck. 

 
Figur 8, karta över gång- och cykelvägnät, samt busshållplatser. 

Planförslag: 

Planen föreslår ingen förändring av trafikstrukturen, men ska inte försvåra kommande 

omvandling av kraftleden. Därför planläggs markområdet mellan förskolan och Kraftelden, 

som i gällande plan är reglerat till parkmark, till gång- och cykelväg (GÅNG och CYKEL). 
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Gatumiljö 

Inom planområdet finns en cirka 2,5 meter bred gångväg upp mot grusplanen. 

Planförslag: 

Ingen förändring förslås för gångvägen, annat än att en tillbyggnad av förskolan innebär en 

starkare koppling till vägen, samt att en större förskola gör vägen än viktigare för angöring 

från väster. 

Friytor- lek och rekreation 

Vid förskolan finns en utegård om cirka 4000 kvm. Gården är uppdelad med fasta lekredskap 

mot Kraftleden och friare naturytor bakom förskolan. Som förskole gård används ytan främst 

dagtid och saknar extra belysning för att vara tillgänglig senare på dygnet och under årets 

mörka tider. 

Planförslag: 

För att dra nytta av nivåskillnaderna och byggnadernas avskärmade effekt mot Kraftleden, 

föreslås en utvidgning av förskolans gård ske fräst åt nordväst. På så sätt säkras barnens lek 

och vistelseytor mot störningar så som buller (se vidare under 2.7 Buller). Områdets 

vegetation ger samtidigt goda förutsättningar för att tillgodose ett varierat klimat, med både 

skugga och sol. För att anpassa planen utifrån gällande plan (där fastighetsgräns för förskolan 

inte ligger i linje med användningsgräns) ges även viss utvidgningsmöjlighet mot sydväst. 

Med en begränsning till baksidan får utegården en naturlig uppdelning i två större ytor, den 

övre på omkring 4000 kvm och den nya nedre på omkring 2900 kvm. Sammanlagt föreslås 

alltså en yta för utegård på omkring 6900 kvm, med goda förutsättningar för en uppdelning i 

mindre enheter. 

Med en uppskattning kring antalet barn per avdelning på omkring 20, ges i genomsnitt ett 

barn en lekyta på drygt 40 kvm. Boverket rekommenderar en yta på omkring 40 kvm per barn 

för förskole gårdar, men ger samtidigt utrymme för att ta hänsyn till kvalité på gårdsyta samt 

möjlighet till att utnyttja närområdet (Boverket 2015 s54). 

I detta fall finns goda förutsättningar för att även tillfälligt använda ytor utanför gården, med 

trafikseparerad (bara anslutande gångvägar) skogs och ängsmark i direkt anslutning. 

Samtidigt är delar av gården kraftigt kuperad och även om ytan finns så är dess användbarhet 

inte garanterad. Sammantaget bedöms dock ytan som klart tillräcklig.  

Kollektivtrafik 

Precis i anslutning till området finns busshållplatser, på vardera sidan om Kraftleden. 

Hållplatserna trafikeras var 30:e minut av linje 303 till och från Bålsta station. 

Planförslag: 

Planförslagets möjlighet till utökad förskoleverksamhet kan tänkas ge ett visst utökat underlag 

för hållplatsen och linjen, men påverkan är troligen inte betydande. 
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Angöring 

Varumottagning sker idag vid förskolans kök mitt på huvudbyggnad ut mot kraftleden. 

Transporterna går via grusplanen, där även parkering för besökande och upplagsyta för 

gatuunderhåll finns. 

Planförslag: 

För att separera varuleveranser från persontrafik till förskolan, föreslås en ny infart i söder. På 

så sätt kan befintlig vändplan användas och vid behov utvidgas.  I norr föreslås befintlig infart 

läggas om och endast vara till för kommunens gatuunderhåll. Varje trafikslag hänvisas 

därmed till en enskild egen infart. 

Med en utegård koncentrerad till motsatt sida förskole byggnaden bedöms inte brottet i 

jordvallen medföra någon större störning. 

Parkering 

Parkering sker dels inom förskolans fastighet och dels på grusplanen norr.  

Grusplanen används i dagsläget även för förvaring och omlastning av grus och salt för 

kommunens gatuunderhåll, främst för vid vinterväglag. Tidvis står här även långtradare 

parkerade. 

Planförslag: 

Planen föreslår en utvidgning av förskolans fastighet, dels för att täcka in ny utegård, men 

även för att tillgodose parkering för hämtning och lämning. Med de relativt stora ytorna redan 

ianspråktagna, finns goda förutsättningar för att skapa gena och trafiksäkra parkeringsytor för 

både bil och cykel. Cykelparkering bör samtidigt anordnas på flera platser.  

För att separera de vitt skilda användningarna (förskole parkering och gatuunderhåll) föreslås 

en ny yta för kommunens underhåll av gator i området norra del (GATA1).  

2.6 Tekniska frågor 

Vatten- och avlopp 

Befintlig byggnad är ansluten till kommunalt-VA och anslutning för tillbyggnad lösas inom 

fastigheten. 

Dagvatten 

Dagvattnet tas idag hand dels genom lokal infiltration (främst trafikytor) och dels genom 

koppling till diken och det kommunala dagvattenätet (främst takvatten). 

Möjligheterna till lokal infiltration varierar inom tomten och specifik lösning bör tas fram i 

samband med projektering för grundläggning av tillbyggnaden (via geoteknisk undersökning).  

Vid ny exploatering och därmed förändrade villkor/förutsättningar för dagvattenhantering ska 

Håbo kommuns dagvattenpolicy ligga till grund för hantering och eventuella åtgärder. 

Planförslag: 

Planförslaget innebär viss utökad hårdgjord yta, beroende av markbeläggning på grusplanen 

samt läge på tillbyggnaden. De geologiska förhållandena i form av företrädelsevis berg, 

innebär även att infiltrationsmöjligheterna i delar (sydvästra) av området är något begränsat.  
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Dagvattenhanteringen har utretts särskilt av Norconsult. I deras rapport (Norconsult 2017) 

konstateras att avrinningen sker i tre mindre delområden, varav ett är minimalt och mynnar ut 

i vägdike längs Kraftleden. Undantaget klimatanpassade beräkningar, är det endast ett av 

delområdena som får en ökad avrinning. Det krävs samtidigt viss fördröjning inom alla re 

områdena. 50, 8 respektive 2 kubikmeter.  

 
Figur 9, Identifierade avrinningsområden inom planområdet 

Dagvatten från parkering och kör ytor behöver renas, exempelvis genom så kallade rain 

gardens som lämpligen anläggs i direkt anslutning till ytorna som ska avvattnas. För att kunna 

hantera nödvändiga volymer krävs även magasin, exempelvis i form av kassetter under mark 

(övre/östra delen av planområdet) och makadamdiken (nedre/västra delen av planområdet). På 

så sätt beräknas dagvattnet kunna renas så att föroreningsbelastningen inte ökar jämfört med 

innan exploatering.  

Dagvattenhanteringen kan synliggöras och vara del i lek, rekreation och pedagogisk 

verksamhet för förskolan. Samtidigt ska stor hänsyn tas för att minimera risker för barnen, 

och endast mindre flöden bör därför ledas genom lekytor. 

El-, tele- och datanät 

Parallellt med Kraftleden (mellan förskolans fastighet och kraftleden) löper markbunden 

elledning (Skanova). I samma sträckning finns även en teleledning (Telia). För den senare 

finns även en ledningsrätt (03-95:256.1).  

Planförslag: 
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Ovan nämnda kabeldragningar ligger i området för cykelväg. Enligt projekteringshandlingar 

för ombyggnationen av Kraftleden kommer cykelvägen att dras nära inpå och till del på 

dagens vägsträckning. Hänsyn till ledningarna ska tas vid ombyggnationen, cykelvägen 

bedöms samtidigt inte ledningarna. El är draget både från väster och söder, och tillbyggnad 

kommer kräva justering av den västra kabeln (inom fastigheten). 

Värme 

För val av uppvärmningssätt ger Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri 

kommun 2050 riktlinjer. I första hand ska fjärrvärmenätet utnyttjas, men där det inte är möjligt 

eller kostnadseffektivt att ansluta ska förnybara energikällor utnyttjas. Alternativa 

uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump.  

Planförslag: 

Fjärrvärmenätet ligger på för stort avstånd och alternativt uppvärmningssätt enligt ovan 

rekommenderas.   

Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. I 

kommunens Avfallsplan 2016-2025 redovisas sex långsiktiga mål:  

 Förebygga uppkomst av avfall  

 Öka återanvändningen  

 Öka materialåtervinningen  

 Minska mängden avfall till energiåtervinning Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i 

den kommunala planeringsprocessen  

 Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service  

 

Vid ny- och ombyggnation kan även kommunens tekniska handbok vara till hjälp. 

 

Planförslag: 

Angöring och åtkomst för avfalls hantering ges, i likhet med varutransporter, grundläggande 

förutsättningar med möjlig vändplan om cirka 11 meter radie. Samtidigt bör extra hänsyn till 

frågan tas i samband med bygglov. 

2.7 Störningar, hälsa och säkerhet 

Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då 

markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock 

en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, 

skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3. 

Planförslag: 

Mätningar gjorda i befintliga förskolelokaler 2005-2006 visar på värden under 200Bq/m3 

(90). Samtidigt bör de geologiska förutsättningarna bidra till en ökad risk genom 

sprickbildningar i berggrunden. Om inte radonrisken undersöks ska ny bebyggelse för 

stadigvarande vistelse (förskolabyggnad) utföras radonsäker. 
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Förorenad mark 

Grusplanen har sedan lång tid använts för olika servicefunktioner för gatuunderhåll och 

uppställningsplats. Det kan därmed finnas risk för att marken förorenats.  

Planförslag: 

Då användningen av grusplanen även fortsatt föreslås vara i form av parkering och trafikyta, 

men asfalterad sådan, bedöms det inte finnas någon hälso- eller miljörisk för 

förskoleverksamheten. Vid eventuella mark- eller schaktningsarbeten ska dock risken för 

förorening beaktas och massorna hanteras på lämpligt sätt. 

Buller  

I fråga om buller rekomederar Boverket att utegårdar för skolor och förskolor inte berörs av 

buller högre än 50 dBA ekvivalentnivå (Boverket 2015, s58). Rekommendationen begränsas 

samtidigt till del av gård avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet, annan yta kan 

tillåtas nivåer om 55 dBA. 

Planområdet ligger i direktanslutning till Kraftleden, vilken även är den enda vägen som 

ansluter till området. I en bullerutredning för hela Kraftleden (Ramböll 2008) ligger 

bullernivåerna till stor del inom rekommenderade värden (blå fält på kartan under) för 

förskolors utemiljöer. Samtidigt berörs visa delar, sidan mot Kraftleden med fasta lekredskap 

av högre nivåer (grönt fält). 

 
Figur 10, Beräknad bullernivå utifrån utredning (Ramböll 2008) 

Trafikätningar genomförda under 2015 visar på ökade trafikmängder sedan 2008 (cirka 15 

procent). Som viktig transportled i en växande tätort, kommer trafiken troligen även fortsatt 

att öka på Kraftleden. Trafikmätningarna visar även på att genomsnittshastigheten ligger 

omkring 55km/h, alltså 5 km/h högre än skyltad hastighet. 
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Den ursprungliga bullerutredningen utgjorde del av uppstartsarbetet med att undersöka 

förutsättningar för en omvandling av Kraftleden, från en väg med karaktär av huvudled till en 

mer stadsmässig gata, bland annat med en längsgående gång- och cykelväg.   

Planförslag: 

Även med en förändrad karaktär på Kraftleden, kommer leden vara väl trafikerad. Med 

utgångspunkt i bullerutredningen från 2008 är det troligt att bullervärdena idag och i nära 

framtid kommer att överstiga rekommenderade värden för förskole gårdar på sidan mot 

Kraftleden. 

Planen föreslår därför att utegården koncentreras till tomtmark väster om byggnaderna, och på 

så sätt läggs i lä för både buller och andra störningar kopplade till trafiken. Markområdena 

öster om byggnaderna ska därför främst användas för angöring och inte lek (n1). 

Med föreslagen lokalisering bedöms inget ytterligare underlag (exempelvis i form av 

kompletterande bullerutredning) krävas. 

Luftkvalitet 

Luftkvalitén är inte kartlagd i Bålsta, men dålig luftkvalité kopplas främst till hårt trafikerade 

gator/vägar samt dammande verksamheter. Närmaste luftföroreningsalstrare är Kraftleden, 

men trafikmängden är inte så pass kraftig att luftkvalitén för förskolan eller 

miljökvalitetsnormen för luft riskeras. Planförslaget i sig bedöms öka trafikmängden till och 

från fastigheten, men troligen inte generellt för Kraftleden. Barnen som lämnas med bil hade 

troligen lämnats med bil även vid en alternativ förskola. 

Planförslag: 

Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Samtidigt bör förläggandet av utegårdar i väster 

även gynna ur ett luftkvalitetsperspektiv. 

Farligt gods 

Kraftleden, i höjd med förskolan, är inte led för farligt gods. 

Trygghet 

I dagsläget upplevs entrén till förskolan som otydlig och dess läge på baksidan, där det saknas 

ordentlig belysning, upplevs även som otrygg. 

Annars finns goda förutsättningar att ta sig till förskolan i form av övergångsställe med signal, 

busshållplats och ett väl utbyggt gångbanenät.   

Planförslag: 

Med föreslagen tillbyggnad finns även goda förutsättningar för att skapa en tydlig huvudentré 

till förskolan. En viktig del kommer samtidigt vara att skapa bra gångvägar som ansluter till 

samma huvudentré. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att 

barnens bästa ska uppmärksammas. Barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i 

samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen av den fysiska 
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miljön. Hur inflytandet görs möjligt varierar beroende av markområde och tänkt innehåll i 

planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus. 

Planförslag: 

Även under denna punkt finns det fog att lyfta fram utegårdens läge, avskärmad från den 

stökigare miljön mot Kraftleden och för angöringen till tomten. Den befintliga och föreslagna 

utvidgning av utegården kännetecknas även av fri lek, där naturen och fantasin sätter 

förutsättningar och begränsningar. Lek i mer ordnade former med designade lekredskap 

möjliggörs enklast i direkt anslutning till byggnaden. Där en byggnadslösning i souterräng gör 

större gårdsyta mer tillgänglig.  

Då det saknas funktionsprogram för förskolans utvidgning ger detaljplanen få begränsningar. 

Det blir samtidigt än viktigare att fånga upp barnens tankar inför kommande ombyggnation. 

Även om barnen som går där idag kanske hunnit vidare i skolsystemet bör de ges möjlighet 

att påverka efterkommande barns vardagsmiljöer. 
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3. GENOMFÖRANDE 

Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat 

innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att 

genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla 

om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör sam övriga iblandade i detaljplanen 

genomförande.  Det ska även framgå om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller 

genomföra markanvisningar.  

3.5 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap  

Planområdet består till huvudsak av kvartersmark, men även mindre del Allmän platsmark 

mot Kraftleden. För planens allmänna platsmark är kommunen huvudman. 

3.6 Avtal 

Planavtal 

Detaljplanen finansieras som del av investeringsprojektet för utbyggnad av förskolan. Något 

internt planavtal har inte upprättats. 

3.7 Fastighetsrättsliga åtgärder 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheten Eneby 1:55 och del av Eneby 1:61 som båda ägs av 

kommunen. Eneby 1:55 är direkt kopplad till förskoleverksamheten och angör idag via 

kommunal parkmark. 

Rättigheter 

En ledningsrätt för Telia (03-95:256.1) går parallellt med Kraftleden inom område bestämt för 

cykelväg. Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Fastighetsbildning 

Vid genomförande av planen kommer fastigheten Eneby 1:55 att utvidgas på bekostnad av 

Eneby 1:61. Det gäller mark mot väster för utvidgning av utegård och i norr för att inkludera 

nödvändig parkering. 

Konsekvenser av fastighetsbildning 

Mark inom Eneby 1:61 regleras över till Eneby 1:55 och övergår från allmän platsmark till 

kvartersmark.  
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3.8 Ekonomiska frågor 

Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Planförslaget föreslår inga förändringar för de begränsade allmänna ytorna.  

Förslaget innebär samtidigt att kommunens gatu- och parkenhet behöver anlägga en ny yta för 

hantering av grus med mera för vintervägsunderhåll. 

Kostnader fastighetsbildning 

Fastighetsbildningen inryms i projektbudget för utvidgning av förskolan, vilken ansvaras för 

av Håbo kommuns fastighetsenhet. 

Anslutningsavgifter 

Eventuella anslutningsavgifter inryms i projektbudget. 

3.9 Tekniska åtgärder 

Ledningsflytt 

Förskolan försörjs med el av EON via ledning som ansluter västerifrån. Vid en utbyggnad 

kommer det vara aktuellt att justera ledningens läge inom blivande fastighet. Även Skanova 

har ledningar som ansluter till och förbi förskolan. Skanovas ledningar bedöms dock inte 

påverkas. Infarter över ledningsdragningen längs Kraftleden 

 
Kartor visandes befintliga ledningar i EONs respektive Skanovas nät. 

Tekniska utredningar 

Tidigare har bullerutredning för Kraftleden genomförts (Ramböll 2008). Under planarbetet en 

dagvattenutredning fram (Norconsult 2017). 
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Konsekvenser av tekniska åtgärder 

Förskole gården begränsas, på grund av bland annat buller, till väster om befintlig och 

tillkommande byggnad. Under byggnationen kommer troligen befintliga avdelningar behöva 

utrymmas, under hela eller delar av byggtiden. Närmare kartläggning bör göras för att se vilka 

moment (byggmässigt och logistiskt) som är särskilt störande. 

Ledningsflytt/justering bekostas av exploatör. 

 

4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
I de fall en plan som krävs enligt lag eller annan författning bedöms leda till betydande 

miljöpåverkan ska de, enligt 6 kap 11-18 § Miljöbalken (MB) göras en miljöbedömning av 

planen. För att bedöma om en plan leder till betydande miljöpåverkan upprättas en 

behovsbedömning. Sådan behovsbedömning av detaljplanen har gjorts och beskrivs kortfattat 

under 2.2 Behovsbedömning. 

Om en plan istället antas leda till betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  MKB:n används för att få en helhetsbild av 

den påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

Då ingen MKB upprättats följer nedan en övergripande redovisning av planens bedömda 

konsekvenser. 

4.1 Miljökonsekvenser 

Förslaget innebär visst ianspråktagande av skogsmark, främst i form av utegård. Där har den 

aktuella förskolan en tradition (utifrån befintlig gård) att i stor utsträckning använda naturen 

som den är. Med en dagvattenhantering enligt utredning bidrar inte en exploatering till att 

påverka miljökvalitetsnormen för vatten (negativt). 

4.2 Sociala konsekvenser 

Planen berör redan befintlig verksamhet. Utökningen kan tänkas beröra närområdet i viss 

mån, med att ytterligare mark tas i anspråk för utegård. Samtidigt är det inte nödvändigtvis 

negativt. Med en förskole gård som i större utsträckning riktar sig väster ut, mot 

bostadsområdet ges större möjligheter (mer inbjudande och med möjlighet till bättre uppsikt) 

till att utnyttja gården efter skoltid.  

4.3 Ekonomiska konsekvenser 

En utökad verksamhet för förskolan innebär både ekonomiska och pedagogiska driftfördelar, 

då viktiga funktioner/professioner kan knytas till den specifika förskolan och där få fullt 

utnyttjande.  

En utökad verksamhet innebär även en kostnad i uppförande (fastighetsenheten) och drift 

(fastighetsenheten, Barn- och utbildningsförvaltningen och gatu- och parkenheten), en 

kostnad som kommunen behöver ta oavsett läge för förskola. Främst för att kommunen växer, 

men även för att kommunen under lång tid anordnat förskolelokaler i tillfälliga paviljonger, i 

flera fall i lägen som inte längre går att utnyttja. 
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Bålsta i augusti 2018 

Håbo kommun 

 

Johan Hagland   Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef  Planarkitekt  

   

 

5. BILAGOR 

Dagvattenutredning (inkl. egna bilagor), Norconsult 2017 

6. REFERENSER 
Boverket 2015, Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. 

Ramböll 2008, Kraftleden, bullerberäkning – rapportnummer 612908 26773:1 
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 UTLÅTANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-12 KS 2015/321 nr 85583 

  

 

 

Förslag till detaljplan för Skogsbrynet, Eneby 1:55 och 1:61, Håbo kommun, Uppsala 
län 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 

Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den15 mars och den 6 april.  

Under samrådstiden inkom 6 yttranden varav 1 med synpunkter. Följande remissinstanser till-

styrker eller har inget att invända mot förslaget: Polismyndigheten, Skanova, EON-elnät, Länsstyrel-

sen, Trafikverket och Social förvaltningen (Håbo kommun). 

Hur granskningen har bedrivits 

Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 24 septem-

ber och den 10 oktober. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblio-

teket och på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 3 yttranden varav inga med synpunkter. Följande remissinstanser 

tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget: Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Naturskyddsför-

eningen. 

Inkomna yttranden under granskningen 

Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 

under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 

 Länsstyrelsen  
Inga synpunkter. 

 

 Lantmäteriet  
Inga synpunkter, men påpekar åter att fastighetsbildning inte är reglerat i detaljplanen. Planbeskrivningen 

visar på en inriktning mot en fastighet, vilket inte säkras genom bestämmelser. 

Svar 

Detaljplanen har inget syfte i att reglera fastighetsindelning. Troligtvis kommer det bli en fastighet, ytter-

ligare indelning bedöms samtidigt inte som problematiskt. 
 

 Naturskyddsföreningen 
Inga synpunkter. 

  



 

  2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-18 KS 2015/321 nr 85583 

 

 

 

ÄNDRINGAR GJORDA EFTER SAMRÅDET 

Ändringar som gjorts är att justera användningarna T till GATA1 (Gatuunderhåll) och cykelväg till gång- 

och cykelväg. 

ÄNDRINGAR GJORDA EFTER GRANSKNINGEN 

Höjdkurvor har adderats till grundkartan. I övrigt har inga ändringar eller justeringar gjorts efter gransk-

ningen. 

 
KVARSTÅENDE SYNPUNKTER 

Då endast ett yttrande med synpunkt kommit in, vilket tillgodosetts i sin helhet, finns inga sakä-

gare med besvärsrätt. 

 

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-

lagen (2010:900).  

 

Bålsta oktober 2018 

 

 

Johan Hagland   
Plan- och exploateringschef  

 

 

Anton Karlsson     

Planarkitekt    

 

 



 

   

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-03 KS 2015/321 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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Förslag till detaljplan för Skogsbrynets förskola, Eneby 1:55 och del av 1:61  

Håbo kommun, Uppsala län  

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd, enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen, till be-

rörda sakägare, myndigheter och berörda föreningar samt kommunala förvaltningar från och med 

den 15 mars till och med den 6 april. Under samrådstiden inkom 6 yttranden varav 1 med erinran 

(invändningar).  

Inkomna yttranden 

Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan.  

 Yttrande 

utan er-

inran 

Yttrande 

med syn-

punkter 

Sakägare enligt 

fastighetsägarför-

teckning 

Synpunkter som ej 

tillgodosetts 

1. Lantmäteriet  x   

2. Polismyndigheten x    

3. Skanova x    

4. EON Elnät Stockholms AB x    

5. Länsstyrelsen x    

6. Trafikverket x    

7. Socialförvaltningen, Håbo 

kommun 

x    

8.      

9.      

10.      

11.      

 

Ändringar efter samrådet 

Inkomna yttranden med synpunkter på planförslaget har sammanfattats och kommenterats nedan. 

Originaltexterna återfinns i sin helhet på Kommunstyrelsens förvaltning.  

Ändringar som gjorts är att justera användningarna T till GATA1 (Gatuunderhåll) och cykelväg 

till gång- och cykelväg. 

  



 

   

 Datum Vår beteckning 

 2018-05-03 KS 2015/321 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
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1. Lantmäteriet 
Synpunkter på detaljplanen 

Lantmäteriet (LM) framför synpunkter rörande fastighetsreglering. Planförslaget reglerar 

inte fastighetsreglering, och det är därmed inte självklart huruvida användningarna S1 

och T är tänkta att höra till samma eller enskilda fastigheter. Att bilda en fastighet bedö-

mer LM som tveksamt. 

LM menar att användningen cykelväg endast lämpar sig för trafik av endast cykel. Om 

även gångtrafik eftersträvas bör användningen GC-väg användas. 

De påpekas även att det tydligt måste framgår hur kvartersmarken ska fungera beroende 

på hur fastighetsbildningen är tänkt att bli. 

 
Kommentar 
Avsikten är att endast bilda ny fastighet för användningen S1. Påpekandet, och dess tänkta an-

vändning (för kommunalt vägunderhåll) tydliggör att användningen T istället bör ligga inom all-

män platsmark, och ytan ändras därefter till Gata1 (Gatuunderhåll). Information om att detaljpla-

nen har kommunalt huvudmannaskap läggs därför också till. 

Användningen cykelväg exkluderar inte möjligheten att även gångtrafikanter använder 

vägen. För att samtidigt tydliggöra användningen ändras den till Gång- och cykelväg (Cy-

kel1 på plankartan). 

  

 

 

 

Bålsta den 3 maj 2018 

Johan Hagland  Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef Planarkitekt 



   STANDARDFÖRFARANDE 

PBL 2010:900 

DPL 433 

GRANSKNINGSHANDLING 

Detaljplan för  

Eneby 1:55 och del av 1:61 (Skogsbrynet) 

Håbo kommun, Uppsala län 
  

 

PLANBESKRIVNING 

 
Figur 1, avgränsning av planområdet på flygfoto från 2017.  



 

 

Detaljplaneprocessen  

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör, men det 

är Kommunstyrelsen som beslutar om uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Efter ett positivt 

beslut kan arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan påbörjas. När förslaget anses vara 

färdigt kan planen gå ut på samråd. Det är här i processen denna plan är nu. Under tiden för 

samrådet har sakägare, myndigheter och allmänhet möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget. De synpunkter som kommit in, skriftligen (via brev eller e-post), sammanställs och 

besvaras av kommunen i en samrådsredogörelse.  

Förslaget bearbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för 

granskningen finns möjlighet att lämna synpunkter på det justerade planförslaget. De 

synpunkter som, skriftligen, kommer in sammanställs och besvaras av kommunen i ett 

utlåtande. Utifrån utlåtandet kan en del mindre ändringar göras i planen innan den lämnas 

över till kommunfullmäktige för antagande. Efter att planen antagits löper en tre veckors 

prövotid då planen kan överklagas. Om ingen överklagan kommit in, vinner planen laga kraft. 

Vid överklagande prövas planen av Mark- och miljödomstolen. 

 
 

Beslut om planläggning 

Beslut om planuppdrag togs i kommunstyrelsen 2016-04-11 (KS 2015/0321 § 68). Eftersom 

beslutet togs efter den 2 maj 2011 handläggs detaljplanen enligt nya plan- och bygglagen 

(PBL 2010:900) i dess lydelse från och med 1 januari 2016 (SFS 2015:668). 

I samband med beslut om uppdrag togs även beslut om att samråda förslag till detaljplan. 

Samrådet hölls mellan de 15 mars och den 6 april 2018. 

Tidplan 

Samråd 2:a kvartalet 2018 

Granskning  3:a kvartalet 2017  

Antagande  1:a kvartalet 2019  

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser överlagrad grundkarta 

 Planbeskrivning 

 Fastighetsförteckning 

 Behovsbedömning 

 Samrådsredogörelse 

Medverkande 

I planläggningen har tjänstemän från flera kommunala förvaltningar och avdelningar 

medverkat. Därutöver har Norconsult svarat för specialistkunskap angående dagvatten. 

Handläggande hos kommunen har varit Anton Karlson, planarkitekt och (tom nov 2017) Sara 

Veidemann, mark- och exploateringsingenjör.  
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1. INLEDNING 

En planbeskrivning ska redovisa planens syfte, dess innebörd och förutsättningar, hur planen 

ska genomföras samt konsekvenserna av genomförandet. Planbeskrivningen ska endast vara 

vägledande och är, till skillnad från Plankartan, inte juridiskt bindande.  

Planbeskrivningen är uppdelad i fyra delar: 

 En inledningsdel som beskriver planens syfte, innehåll och sammanfattning av 

planbeskrivningen. 

 Platsens förutsättningar och planförslag. Innehåller en nulägesbeskrivning och 

planens innehåll samt förtydligande av de planbestämmelser som finns med på 

plankartan. 

 Genomförande. Beskriver de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 

tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 

genomförande av planen.  

 Konsekvenser av planens genomförande. Beskriver konsekvenser av ett 

genomförande av planen och redovisar utfallet av behovsbedömningen.  

1.5 Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökad förskoleverksamhet, från dagens fyra till åtta 

avdelningar. Utvidgningen sker genom tillbyggnad av fem avdelningar samt tillagningskök, i 

upp till två våningar. Planen ska även möjliggöra för en utvidgning av gårdsytan samt 

säkerställa att den inte är störningsutsatt (främst rörande buller). 

Planen medger viss flexibilitet när det gäller placering av tillbyggnaden. I slänt med 

souterrängplan eller i två plan i direkt förläning på befintlig byggnad. En grundförutsättning 

som gäller oavsett alternativ är att ny byggnad byggs ihop med befintlig för att säkra 

tillgänglighet och kopplingen till och från det nya köket. 

Planen syftar vidare till att säkra angöringen till skolan och förslår därför att den norra 

infarten stängs och att det istället anordnas en infart i söder endast för varu- och avfalls 

transporter. 

Kommunen har huvudmannaskap över den allmänna platsmarken. 

1.6 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från och med den dag detaljplanen vinner laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla till dess den ändras eller 

upphävs. 

1.7 Tidigare ställningstagande 

En detaljplan måste förhålla sig till andra planer, policys och ställningstagande. En del planer 

visar en övergripande riktning såsom visionen och översiktsplanen medan andra riktar in sig 

på specifika områden såsom bostadsförsörjningsprogram. Gällande detaljplaner spelar också 

in, i de fall sådana finns.  
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Kommunens vision – Vårt Håbo 2030 

Håbo kommun antog våren 2014 en ny vision. Visionen ska vara vägledande för den 

kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bostadsutveckling. Visionens 

ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare i Håbo kommun. Visionen består utav fyra 

olika delar: 

Håbo kommun ska vara en aktiv part av mälardalsregionen.  Regionen växer och vi ska växa 

med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges viktigaste regioner. Utbud, varor, 

tjänster, arbetsplatser, kultur och kompetens tillgängliggörs för kommunens invånare 

samtidigt som det som Håbo kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en Mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till vatten och 

naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort ansvar. Kommunen ska 

tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande småstad där många 

vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande ort som är anpassad för alla 

människor i alla åldrar.  

Håbo kommun ska vara en hållbar kommun som skapar ett gott liv för alla. Kommunen ska ta 

ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha samma, eller bättre, möjligheter att 

förvalta och utveckla kommunens verksamheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och 

ekologisk hållbar, vår planering ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska 

skapa en sammanhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk 

Planeringen för utvidgning av Skogsbrynets förskola ligger i linje med Visionen genom att en 

redan tillgänglig förskola byggs ut. Förskolan nås enkelt via bil, cykel, gång eller 

kollektivtrafik. Förskolan omges av naturmark, mark som ger en varierad utemiljö och 

balanserat lokalklimat. 

Miljöstrategi  

Håbo kommun har sedan 2015 en miljöstrategi, vilken identifierar utmaningar och krav för att 

kommunens utveckling ska ske på ett hållbart sätt. Strategin är även kommunens sätt att ta sig 

an de nationella miljökvalitetsmålen som fastställts av riskdagen. Inriktningen i Håbo är 

fokuserad till tre huvudområden: 

 Att minska utsläppen från transportsektorn genom att stoppa ökningen av fossila 

utsläpp och giftiga metaller och då sträva efter att bli en fossilbränslefri kommun till 

år 2050. 

 Att minska den totala energianvändningen genom att stoppa ökningen av ämnen från 

samhällets produktion till naturen samt minska utsläppen av övergödande ämnen och 

miljögifter till luft, mark och vatten och därigenom bli en giftfri och resurseffektiv 

kommun. 

 Att sträva efter naturmiljöer med mångfald, genom att skydda, bevara och utveckla 

naturmiljöer och den biologiska mångfalden och därigenom ge goda förutsättningar 

för att kunna skapa, utveckla och stärka ekosystemtjänster. 

För planering i detaljplaneskede finns möjligheter att arbete med lokalisering av bebyggelse 

och koppling mellan skilda transportslag för att minska beroendet av bil/fossilbränsle. Det är 
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även i detta skede de lokala förutsättningarna för vattenhantering kartläggs och hanteras, med 

starkt fokus på lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). 

Vid planering är det även av vikt att naturmiljöer och grönska generellt vävs in i planer. Så att 

planerad verksamhet drar nytta av befintliga förutsättningar, samtidigt som den inte får 

äventyra dess värde, vare sig för den biologiska mångfalden eller för friluftsliv och rekreation. 

Planområdet i fråga ligger inbäddat i ett större skogsområde för tätortsnära rekreation. 

Läget är en bit, både från Bålsta centrum, men ligger samtidigt naturnära och med goda 

anslutningar till kollektivtrafik och gång- och cykelvägnät. Samtidigt är anslutningen till 

Kraftleden stark och därmed kopplingen till biltrafik till och från förskolan. 

Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen(FÖP) för Bålsta tätort nämns vikten av att förskolor ligger 

placerade bra ur kommunikationssynpunkt samt att de har bra koppling till omkringliggande 

bostadsområden. Känsligare verksamheter, som exempelvis förskolor och särskilda boenden 

bör samtidigt inte placeras i utsatta lägen. 

Kraftleden precis öster om förskolan är en huvudled och försörjer stora delar av västra Bålsta. 

I FÖP:en beskrivs den även som utvecklingsområde med tanken att smalna av vägen, dämpa 

hastigheten och anlägga gång- och cykelväg. 

Läget vid Kraftleden ligger väl i linje rörande kommunikationsmöjligheter. Av samma 

anledning är samtidigt området bullerutsatt. En förutsättning för att platsen ska kunna anses 

som lämplig för en förskola är att verksamheten vänder sig bort från gatan. 

Planprogram  

Detaljplanen har inte föregåtts av ett program med samråd. 

Gällande detaljplaner 

Området är planlagt med byggnadsplan för Norra Eneby (K28) från 1975 som huvudsakligen 

reglerar bostadsbebyggelse som friliggande- och parhus. Förskole fastigheten är reglerad som 

A, område för allmänt ändamål, och omkringliggande natur som park eller plantering (se del 

av plankarta på nästa sida).  

Omkringliggande planer i öst och väst(exempelvis byggnadsplan K19, 1970 och detaljplan 

379, 2008) reglerar även de huvudsakligen bostadsbebyggelse i friliggande-, rad- eller parhus 

form. Strax söder om området finns en lucka utan plan, också den bestående av främst 

friliggande bostäder samt naturmark(se ortofoto över gällande planer på nästa sida). 
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Figur 2, karta över gällande detaljplaner (för blå tas planavgift ut vid bygglov) 

Förordnande enligt § 113 Byggnadslagen 

I samband med fastställande av byggnadsplanen K28 fattade Länsstyrelsen beslut om 

förordnande enligt § 113 Byggnadslagen. Förordnandet gäller dagens fastighet Eneby 1:61, 

vilken omfattar all allmänplats mark inom planen. Syftet med förordningen var att säkra de 

boendes tillgång till den allmänna platsmarken genom bildande av 

gemensamhetsanläggningar. Så kom här inte att ske, utan kommunen har stått för ägande, 

underhåll och säkrande av både boende och allmänhets tillgång. 

Förordnanden enligt nämnda paragraf upphör att gälla (i hela landet) från och med den 1 

januari 2019. Då detaljplanen förväntas antas först 2019 bedöm inte förordnandet behöva 

upphävas separat innan dess.  
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH PLANFÖRSLAG 

Planbeskrivningen ska redogöra för de fysiska förutsättningar som står bakom motiven till 

planens utformning. Förutom naturliga förutsättningar, som markförhållande, handlar det 

bland annat om hur befintlig bebyggelse, tillgång till service och trafiksituationen ser ut. För 

underrubriker, som berörs, redogörs även för planens förslag till framtida användande. 

2.1 Bakgrund 

Kommunen har på ett flertal platser tillfälligt byggt ut förskolor och skolor med paviljonger. 

Paviljongerna klarar inte dagens energikrav, bidrar på flera sätt till en dålig inomhusmiljö och 

uppfyller inte kraven för att kunna uppföras permanent. Samtidigt finns en vilja från 

fastighetsenheten och barn- och utbildningsförvaltningen att succesivt omvandla de tillfälliga 

paviljongerna till permanenta lösningar. I och med en sådan omvandling finns det möjligheter 

att se över vilka platser som lämpar sig bäst. För Skogsbrynet skulle det kunna innebära att 

fler avdelningar lokaliseras på denna väl tillgängliga plats.  

Skogsbrynets läge vid Kraftleden gör den väl åtkomlig med bil, troligen av föräldrar som ändå 

är på väg in mot centrala Bålsta eller vidare. Liknande förutsättningar gäller för 

kollektivtrafiken, med en busshållplats precis i anslutning till förskolan med ljusreglerat 

övergångsställe över Kraftleden.  

För Skogsbrynet har paviljonglösningen inte varit helt oproblematisk. När paviljongerna 

uppfördes gällde tidigare mer generösa bestämmelser för avsteg ifrån detaljplan. I detta fall en 

avvikelse i form av placering delvis på parkmark. I och med att paviljongerna uppförts utifrån 

ett tidsbegränsat bygglov prövas lovet på nytt när den begränsade tiden gått ut, i detta fall 

2013. Vid denna omprövning hade lagstiftningen förändrats och nu gäller en snävare 

bedömning för avsteg ifrån detaljplan. Det var därmed inte möjligt att få bygglov för hela 

paviljongen. Delar av paviljongen plockades då bort och förskolan gick från fem till fyra 

avdelningar. En permanent expansion av förskolan skulle enligt gällande detaljplan endast 

kunna ske åt sydost, bakom befintlig huvudbyggnad. Problemet där är den alltför kuperade 

terrängen.  

En verksamhet med fler än fyra avdelningar bedömdes därmed kräva en ny detaljplan. En 

detaljplan som nu tas fram i god tid och på så sätt medger en buffert, eller så kallad 

planberedskap, för förskoleverksamhet. I ett sådant tidigt skede saknas detaljerade skisser på 

en tillbyggnad, och detaljplanen är därför något mer generell i avgränsning och i dess 

bestämmelser. 

2.2 Plandata 

Planområdet ligger längs Kraftleden i höjd med Eneby, cirka 1,7 km väster om Bålsta 

centrum.  

Planområdet, som är på drygt 13 500 kvm, avgränsas i öster av Kraftleden, i söder och väster 

av en gång- och cykelväg och i norr av del av ett skogsområde. 

Inom planområdet berör hela fastigheten Eneby 1:55, som inbegriper Skogsbrynets förskola, 

samt del av Eneby 1:61 som sträcker sig åt samtliga väderstreck ut från planområdet och 

inkluderar natur- och gatumark. Båda fastigheter ägs av Håbo kommun. 
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Figur 3, planområdets läge i Bålsta, samt närmare förslag till avgränsning av planområdet 

Riksintressen  

Planområdet berörs inte av något riksintresse. 

Strandskydd 

Planområdet påverkas inte av strandskydd. 

Fornlämningar 

Det finns inga fornlämningar inom planområdet och Länsstyrelsen har, vid samråd av 

behovsbedömning, inte bedömt det som troligt att här finns okända lämningar. 

Behovsbedömning och förenlighet med miljöbalkens kap 3 

Vid upprättande eller ändring av en detaljplan ska kommunen alltid undersöka om planen kan 

leda till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 11-18§ miljöbalken (MB). I undersökningen 

deltar olika professioner inom kommunen i en så kallad behovsbedömningsgrupp vilka 

upprättar en behovsbedömning. I detta fall har kommunen, med utgångspunkt i 

behovsbedömningen, bedömt att planen inte kommer att leda till betydande miljöpåverkan. 

Bland annat utifrån att Detaljplanen inte berör något natura 2000-område, samt inte bedöms 

medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens andra och fjärde bilaga. 

Kommunens bedömning har samrådigts med Länsstyrelsen, vilka instämde i kommunens 

bedömning. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer därmed inte att upprättas, utan 

planen konsekvenser (miljömässigt, socialt och ekonomiskt) beskrivs istället översiktligt i 

slutet av denna planbeskrivning. 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kapitel som gäller lämplig 

användning av mark och vattenområden samt 5 kapitel som gäller miljökvalitetsnormer för 

utomhusluft, omgivningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kapitel 

berörs inte.  
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2.3 Natur 

Mark och vegetation 

Planområdet består till stor del av skogbeväxt mark, till del i form av hällmark. Till del är 

skogen inhägnad för förskole gård och till del ej ianspråktagen. Av utegården är det endast en 

mindre del som är hårdgjord. Inom planområdet finns även en större grusplan och asfalterade 

trafikytor för förskolan. 

Marken går från att vara relativt plan på cirka +37 meter intill Kraftleden, till att skifta både 

upp och ner. Upp, som mest till +39 meter vid berghällarna i sydväst. Ned, som mest till +30 

meter vid gång- och cykelvägen i väster. Intill Kraftleden löper även en jordvall parallellt med 

förskolan på cirka 1,5 meter. 

Planförslag: 

Ny bebyggelse föreslås främst, i förlängning av befintlig huvudbyggnad, mot nordväst. På så 

sätt koncentreras bebyggelsen främst till redan ianspråktagen mark. Samtidigt ges möjlighet 

att utnyttja slänten mot väster, vilken idag är en del av skogsområdet. Vidare lämnas generösa 

möjligheter för att uppföra mindre tillbyggnader och förråd runt befintlig och ny byggnad. 

Naturvärden 

Det finns inga särskilt utpekade naturvärden inom eller i anslutning till planområdet. 

Planförslag: 

Planen föreslås ge möjlighet till att ta mindre del av skogsområdet i anspråk för tillbyggnader 

samt för utegård till förskolan. En mindre mängd träd kan därför komma att avverkas, men 

med utgångspunkt i dagens förskola, där utegården på förskolans baksida nära uteslutande är 

skogbeklädd bör förutsättningarna vara goda för att även tillkommande utegård låter 

huvuddelen av träden vara kvar. För att möjliggöra en flexibel gårdsyta lämnar samtidigt 

planen utförandet av gården fri, annat än med begränsning för andelen hårdgjord yta (n2). 

Rekommendationen är samtidigt att skapa en blandad gård med möjlighet till både sol och 

skugga. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt Statens geologiska undersöknings (SGU) översiktliga kartläggning består så gott som 

hela planområdet av berg. Berg ger förhållandevis förutsägbara 

grundläggningsförutsättningar, samtidigt som de gör marken mindre användbar för infiltration 

av dagvatten. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Området ligger högt och det finns inga vattenförekomster i närheten. Utifrån läget och 

geologin bedöms det inte finnas risk för vare sig skred, ras eller översvämning inom 

planområdet.  

Planförslag: 

Planförslaget medger att ytterligare hårdgörande av mark, och kommer därmed resultera i viss 

ökning av dagvattenavrinning. Då anslutande område i väster är sankt och ligger nedströms 
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från planområdet är det av stor vikt att utbyggnaden av förskolan inte innebär en ökad 

avrinning. Åtgärder för att inte öka flödet ut från tomten bedöms samtidigt kunna hanteras 

utifrån framtagen dagvattenutredning. Vattenavrinning och dagvattenflöden berörs närmare 

under rubriken Dagvatten. 

Grund- och ytvatten 

Planområdet ligger långt ifrån någon ytvattenförekomst och grundvattennivån är inte känd. 

Planförslag: 

I och med planområdets geologiska förutsättningar (huvudsakligen berg), bör en tillbyggnad 

inte påverka grundvattennivån och med en lämplig hantering av dagvattnet ska även kvalitén 

kunna garanteras.  

Recipient 

Planområdet ligger inom avrinningsområde nr 5 enligt kommunens dagvattenpolicy, vilket 

mynnar ut i Kalmarviken och recipienten Prästfjärden. Den ekologiska statusen för 

Prästfjärden är klassad som god. Den kemiska statusen klassades 2015 som uppnår ej god, på 

grund av förhöjda halter av kvicksilver och PBDE. Kvicksilver och PBDE är dock ämnen vars 

halter överskrids i samtliga vattenförekomster. Utöver detta klassades den kemiska statusen 

2016 som uppnår ej god på grund av förhöjda halter TBT som uppmätts i sediment. 

2.4 Bebyggelse 

Angränsande bebyggelse 

Närmaste bebyggelse finns länge Kärravägen inom Eneby i väst. Eneby består av en 

blandning av friliggande och sammankopplade småhus i större och mindre kvarter, separerade 

av grönområden och en central ängsmark. 

 

Figur 4, angränsande bebyggelse på Geijers väg. 

Planförslag: 

Föreslagen tillbyggnad kommer till stor del skymmas av skog och utökad utegård kommer till 

stor del utnyttjas som dagens gårdsyta, naturen är lekplatsen. Angränsande bebyggelse 

kommer därmed endast att påverkas marginellt av utbyggnaden. 

Arbetsplatser, övrig bebyggelse 

I och med planområdets begränsning till förskolan är det även den enda arbetsplatsen i 

området. 



 

 

9 

 

Planförslag: 

Förslaget innebär en utökad förskoleverksamhet, och därmed även ett utökat antal 

arbetsplatser. 

Offentlig och kommersiell service 

Inom planområdet ligger förskolan Skogsbrynet i två byggnader i ett plan där den ena är av 

tillfällig karaktär, en så kallad paviljong. På fastighten finns även tre mindre förådsbyggnader. 

Sammanlagd byggnadsyta för befintliga byggnader är cirka 820 kvm, varav befintlig 

huvudbyggnad är på cirka 550 kvm. Huvud byggnadens fasader är klädda med röd träpanel 

med vita knutar och fönster. taket är ett traditionellt sadeltak med tegelpannor. 

 

 
Figur 5, befintliga byggnader från syd (ovan) och väst (nedan), där även del av den tillfälliga paviljongen syns 

till vänster. 

Offentlig service i närområdet är annars begränsad, en stycke söder ut ligger förskolan 

Annehill och närbutiken Smultronstället, i sydöst ligger en minigolfbana. Utökad service finns 

närmast i Bålsta Centrum cirka 1,7 km österut. 

Planförslag: 

Planförslaget kommer att leda till en utökad verksamhet för förskola, från dagens fyra 

avdelningar till upp till åtta. Det är samtidigt troligt att förändringen inte ger ett märkbart 

större (kund)underlag för omgivningen. 
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Placering och utformning 

Dagens förskoleverksamhet inkluderar fyra avdelningar, varav en ligger i en tillfällig 

paviljong och de resterande tre ligger i en permanent byggnad. Båda byggnaderna ligger 

parallellt med Kraftleden, med huvudsaklig utegård bakom den större byggnaden. Samtidigt 

finns flera ytor med lekredskap på sida mot Kraftleden. 

I den större byggnaden återfinns ett tillagningskök, vilket inte bedöms klara av att försörja 

cirka fem avdelningar. 

Planförslag: 

Utbyggnaden föreslås ske i anslutning till befintlig byggnad, i två våningsplan. För att 

underlätta möjligheten till att bygga i souterräng regleras högsta nockhöjd till +47 meter över 

angivet nollplan (markeras med en romb med ett streck i överkant). Nollplanet är Mälarens 

medelvattennivå. För att läa baksida, tillika utegård, från framförallt buller föreslås även 

byggnaden gå parallellt med Kraftleden. Sträckningen motiveras även av terrängförhållanden 

(där möjligheten finns att ta upp slänten med ett souterrängplan) samt att den kan begränsas 

till redan ianspråktagen mark (paviljonger, gård och parkering). Planen medger samtidigt viss 

frihet när det kommer till exakt placering, där två huvudalternativ kan sägas vara en 

souterränglösning i slänten, alternativt en mer traditionell tvåvåningslösning på plan mark. 

Båda alternativen ska kopplasamman ny och befintlig byggnad, med ett centralt och väl 

åtkomligt tillagningskök. Kopplingen bör även ge bra förutsättningar för att skapa en tydlig 

huvudentré för förskolan, riktad ut mot parkering och Kraftleden. 

Alternativet med souterrängplan, kräver särskild hänsyn vid planerande av funktioner och 

rumsindelning, då ljusinsläppet är begränsat till främst sydväst. Med stora glaspartier i samma 

riktning finns goda förutsättningar för att rummen inte ska behöva upplevas som mörka. Stora 

glaspartier i en solig riktning tenderar samtidigt att påverka inomhusklimatet, beroende av hur 

mycket vegetation som sparas på tomten väster ut, kan det även vara nödvändigt med någon 

form av solskärm. 

 
Figur 6, Vy från sydväst av illustration (Link Arkitektur) med en förskola om cirka 8 avdelningar. 
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Figur 7, Vy från väster av illustration (Link Arkitektur) med en förskola om cirka 8 avdelningar 

Oavsett alternativ utgår planen från att utbyggnaden görs med omkring 200-250 kvm per 

avdelning, inräknat kök och andra gemensamma ytor. Befintlig byggnad är cirka 550 kvm. 

Med utgångspunkt i en förskola med åtta avdelningar, där två eller tre avdelningar placeras i 

ett andra våningsplan, samt med utrymme för viss förrådsbebyggelse medger planen därför en 

byggrätt på 1 750 kvm byggnadsarea (e1). Med ett utförande i två våningar blir den maximala 

byggrätten på tomten därmed 3 500 kvm. Ovan illustrerad förskola är på cirka 1400 kvm i 

markplan, där skulle därmed finnas ytterligare 350 kvm byggrätt för förråd samt mindre 

framtida tillbyggnader. 

Vid ny-, till- eller ombyggnation bör ny bebyggelse uppföras med hållbara material som 

exempelvis stor andel trä. Med fördel används även takytor, för klimatanpassande åtgärder, så 

som gröna tak eller för solenergi.   

För att möjliggöra en flexiblare användning än endast förskola, föreslås användningen Skola 

(S). På så sätt finns framtida möjligheter för att använda och/eller bygga om lokalerna för 

annat skol- eller undervisningsändamål. 

Stadsbild/landskapsbild 

Förskolan Skogsbrynet ligger utmed Kraftleden, vilken kännetecknas av ett visst avstånd från 

angränsande bebyggelse. Villa- och verksamhetsområden längs leden ligger generellt innanför 

en skogsridå. Till skillnad ligger alltså förskolan väl synlig, men förhållandevis stora öppna 

ytor mot leden (i form av både trafik- och lekytor). 

Planförslag: 

Planen föreslår möjlighet till en utökad förskole byggnad och utegård. Tillbyggnad föreslås 

ske i form av en förläning av befintlig byggnad mot nordväst, med möjlighet att gå upp i två 

våningar. Planen ger även möjlighet till att lägga tillbyggnaden i slänten ned mot väster, och 
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på så sätt bibehålls ett mer lågskaligt utryck, med ett våningsplan ut mot Kraftleden. Oavsett 

detaljläge och utförande av byggnaden, bedöms främst redan ianspråktagen mark utnyttjas. 

Tillgänglighet 

Förskolan ligger idag på plan mark med nära anslutning till Kraftleden och därmed bra 

tillgänglighet med bil. Även den nära kollektivtrafiken ger förutsättningar för god 

tillgänglighet. Samtidigt är huvudentrén till förskolan otydlig, då den ligger på baksidan, för 

alla trafikanter. Gående begränsas även till en omväg från övergångstället i öst ned runt 

förskolan, alternativt nås förskolan via gångvägen upp mot grusplanen, för att där just övergå 

i grusbeläggning och en oklar fördelning mellan gående och fordon.  

Planförslag: 

En förskola i två våningar medför att åtgärder, bland annat hiss, krävs för att tillgodose 

tillgängligheten. Samtidigt som det finns tekniska åtgärder, ger ett läge med tillbyggnad i 

souterräng verksamheten möjlighet till alternativ. Det går då att ha ingång nedifrån i 

anslutning till den nedre gårdsytan, samtidigt som den övre våningen har ingång från 

angöringsytan mot Kraftleden. 

Grusplanen föreslås omvandlas till en trafikmiljö med klar separering mellan gående och 

fordon, samt att fordon kan angöra direkt mot en gångbana. 

2.5 Det offentliga rummet 

Gatustruktur 

För fordonstrafik ansluter Kraftleden till planområdet, och för gång och cykel finns vägar med 

koppling i samtliga väderstreck. 

 
Figur 8, karta över gång- och cykelvägnät, samt busshållplatser. 

Planförslag: 

Planen föreslår ingen förändring av trafikstrukturen, men ska inte försvåra kommande 

omvandling av kraftleden. Därför planläggs markområdet mellan förskolan och Kraftelden, 

som i gällande plan är reglerat till parkmark, till gång- och cykelväg (GÅNG och CYKEL). 
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Gatumiljö 

Inom planområdet finns en cirka 2,5 meter bred gångväg upp mot grusplanen. 

Planförslag: 

Ingen förändring förslås för gångvägen, annat än att en tillbyggnad av förskolan innebär en 

starkare koppling till vägen, samt att en större förskola gör vägen än viktigare för angöring 

från väster. 

Friytor- lek och rekreation 

Vid förskolan finns en utegård om cirka 4000 kvm. Gården är uppdelad med fasta lekredskap 

mot Kraftleden och friare naturytor bakom förskolan. Som förskole gård används ytan främst 

dagtid och saknar extra belysning för att vara tillgänglig senare på dygnet och under årets 

mörka tider. 

Planförslag: 

För att dra nytta av nivåskillnaderna och byggnadernas avskärmade effekt mot Kraftleden, 

föreslås en utvidgning av förskolans gård ske fräst åt nordväst. På så sätt säkras barnens lek 

och vistelseytor mot störningar så som buller (se vidare under 2.7 Buller). Områdets 

vegetation ger samtidigt goda förutsättningar för att tillgodose ett varierat klimat, med både 

skugga och sol. För att anpassa planen utifrån gällande plan (där fastighetsgräns för förskolan 

inte ligger i linje med användningsgräns) ges även viss utvidgningsmöjlighet mot sydväst. 

Med en begränsning till baksidan får utegården en naturlig uppdelning i två större ytor, den 

övre på omkring 4000 kvm och den nya nedre på omkring 2900 kvm. Sammanlagt föreslås 

alltså en yta för utegård på omkring 6900 kvm, med goda förutsättningar för en uppdelning i 

mindre enheter. 

Med en uppskattning kring antalet barn per avdelning på omkring 20, ges i genomsnitt ett 

barn en lekyta på drygt 40 kvm. Boverket rekommenderar en yta på omkring 40 kvm per barn 

för förskole gårdar, men ger samtidigt utrymme för att ta hänsyn till kvalité på gårdsyta samt 

möjlighet till att utnyttja närområdet (Boverket 2015 s54). 

I detta fall finns goda förutsättningar för att även tillfälligt använda ytor utanför gården, med 

trafikseparerad (bara anslutande gångvägar) skogs och ängsmark i direkt anslutning. 

Samtidigt är delar av gården kraftigt kuperad och även om ytan finns så är dess användbarhet 

inte garanterad. Sammantaget bedöms dock ytan som klart tillräcklig.  

Kollektivtrafik 

Precis i anslutning till området finns busshållplatser, på vardera sidan om Kraftleden. 

Hållplatserna trafikeras var 30:e minut av linje 303 till och från Bålsta station. 

Planförslag: 

Planförslagets möjlighet till utökad förskoleverksamhet kan tänkas ge ett visst utökat underlag 

för hållplatsen och linjen, men påverkan är troligen inte betydande. 
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Angöring 

Varumottagning sker idag vid förskolans kök mitt på huvudbyggnad ut mot kraftleden. 

Transporterna går via grusplanen, där även parkering för besökande och upplagsyta för 

gatuunderhåll finns. 

Planförslag: 

För att separera varuleveranser från persontrafik till förskolan, föreslås en ny infart i söder. På 

så sätt kan befintlig vändplan användas och vid behov utvidgas.  I norr föreslås befintlig infart 

läggas om och endast vara till för kommunens gatuunderhåll. Varje trafikslag hänvisas 

därmed till en enskild egen infart. 

Med en utegård koncentrerad till motsatt sida förskole byggnaden bedöms inte brottet i 

jordvallen medföra någon större störning. 

Parkering 

Parkering sker dels inom förskolans fastighet och dels på grusplanen norr.  

Grusplanen används i dagsläget även för förvaring och omlastning av grus och salt för 

kommunens gatuunderhåll, främst för vid vinterväglag. Tidvis står här även långtradare 

parkerade. 

Planförslag: 

Planen föreslår en utvidgning av förskolans fastighet, dels för att täcka in ny utegård, men 

även för att tillgodose parkering för hämtning och lämning. Med de relativt stora ytorna redan 

ianspråktagna, finns goda förutsättningar för att skapa gena och trafiksäkra parkeringsytor för 

både bil och cykel. Cykelparkering bör samtidigt anordnas på flera platser.  

För att separera de vitt skilda användningarna (förskole parkering och gatuunderhåll) föreslås 

en ny yta för kommunens underhåll av gator i området norra del (GATA1).  

2.6 Tekniska frågor 

Vatten- och avlopp 

Befintlig byggnad är ansluten till kommunalt-VA och anslutning för tillbyggnad lösas inom 

fastigheten. 

Dagvatten 

Dagvattnet tas idag hand dels genom lokal infiltration (främst trafikytor) och dels genom 

koppling till diken och det kommunala dagvattenätet (främst takvatten). 

Möjligheterna till lokal infiltration varierar inom tomten och specifik lösning bör tas fram i 

samband med projektering för grundläggning av tillbyggnaden (via geoteknisk undersökning).  

Vid ny exploatering och därmed förändrade villkor/förutsättningar för dagvattenhantering ska 

Håbo kommuns dagvattenpolicy ligga till grund för hantering och eventuella åtgärder. 

Planförslag: 

Planförslaget innebär viss utökad hårdgjord yta, beroende av markbeläggning på grusplanen 

samt läge på tillbyggnaden. De geologiska förhållandena i form av företrädelsevis berg, 

innebär även att infiltrationsmöjligheterna i delar (sydvästra) av området är något begränsat.  
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Dagvattenhanteringen har utretts särskilt av Norconsult. I deras rapport (Norconsult 2017) 

konstateras att avrinningen sker i tre mindre delområden, varav ett är minimalt och mynnar ut 

i vägdike längs Kraftleden. Undantaget klimatanpassade beräkningar, är det endast ett av 

delområdena som får en ökad avrinning. Det krävs samtidigt viss fördröjning inom alla re 

områdena. 50, 8 respektive 2 kubikmeter.  

 
Figur 9, Identifierade avrinningsområden inom planområdet 

Dagvatten från parkering och kör ytor behöver renas, exempelvis genom så kallade rain 

gardens som lämpligen anläggs i direkt anslutning till ytorna som ska avvattnas. För att kunna 

hantera nödvändiga volymer krävs även magasin, exempelvis i form av kassetter under mark 

(övre/östra delen av planområdet) och makadamdiken (nedre/västra delen av planområdet). På 

så sätt beräknas dagvattnet kunna renas så att föroreningsbelastningen inte ökar jämfört med 

innan exploatering.  

Dagvattenhanteringen kan synliggöras och vara del i lek, rekreation och pedagogisk 

verksamhet för förskolan. Samtidigt ska stor hänsyn tas för att minimera risker för barnen, 

och endast mindre flöden bör därför ledas genom lekytor. 

El-, tele- och datanät 

Parallellt med Kraftleden (mellan förskolans fastighet och kraftleden) löper markbunden 

elledning (Skanova). I samma sträckning finns även en teleledning (Telia). För den senare 

finns även en ledningsrätt (03-95:256.1).  

Planförslag: 
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Ovan nämnda kabeldragningar ligger i området för cykelväg. Enligt projekteringshandlingar 

för ombyggnationen av Kraftleden kommer cykelvägen att dras nära inpå och till del på 

dagens vägsträckning. Hänsyn till ledningarna ska tas vid ombyggnationen, cykelvägen 

bedöms samtidigt inte ledningarna. El är draget både från väster och söder, och tillbyggnad 

kommer kräva justering av den västra kabeln (inom fastigheten). 

Värme 

För val av uppvärmningssätt ger Håbo kommuns energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri 

kommun 2050 riktlinjer. I första hand ska fjärrvärmenätet utnyttjas, men där det inte är möjligt 

eller kostnadseffektivt att ansluta ska förnybara energikällor utnyttjas. Alternativa 

uppvärmningssätt kan vara med jord-, berg- eller sjövärmepump.  

Planförslag: 

Fjärrvärmenätet ligger på för stort avstånd och alternativt uppvärmningssätt enligt ovan 

rekommenderas.   

Avfallshantering 

Håbo kommun strävar ständigt efter en allt mer miljömässigt hållbar avfallshantering. I 

kommunens Avfallsplan 2016-2025 redovisas sex långsiktiga mål:  

 Förebygga uppkomst av avfall  

 Öka återanvändningen  

 Öka materialåtervinningen  

 Minska mängden avfall till energiåtervinning Avfallshanteringen ska vara en naturlig del i 

den kommunala planeringsprocessen  

 Avfallsverksamheten ska utgå från kundens behov och tillhandahålla god service  

 

Vid ny- och ombyggnation kan även kommunens tekniska handbok vara till hjälp. 

 

Planförslag: 

Angöring och åtkomst för avfalls hantering ges, i likhet med varutransporter, grundläggande 

förutsättningar med möjlig vändplan om cirka 11 meter radie. Samtidigt bör extra hänsyn till 

frågan tas i samband med bygglov. 

2.7 Störningar, hälsa och säkerhet 

Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då 

markförhållandena till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock 

en heltäckande kartläggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, 

skolor och andra allmänna lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3. 

Planförslag: 

Mätningar gjorda i befintliga förskolelokaler 2005-2006 visar på värden under 200Bq/m3 

(90). Samtidigt bör de geologiska förutsättningarna bidra till en ökad risk genom 

sprickbildningar i berggrunden. Om inte radonrisken undersöks ska ny bebyggelse för 

stadigvarande vistelse (förskolabyggnad) utföras radonsäker. 
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Förorenad mark 

Grusplanen har sedan lång tid använts för olika servicefunktioner för gatuunderhåll och 

uppställningsplats. Det kan därmed finnas risk för att marken förorenats.  

Planförslag: 

Då användningen av grusplanen även fortsatt föreslås vara i form av parkering och trafikyta, 

men asfalterad sådan, bedöms det inte finnas någon hälso- eller miljörisk för 

förskoleverksamheten. Vid eventuella mark- eller schaktningsarbeten ska dock risken för 

förorening beaktas och massorna hanteras på lämpligt sätt. 

Buller  

I fråga om buller rekomederar Boverket att utegårdar för skolor och förskolor inte berörs av 

buller högre än 50 dBA ekvivalentnivå (Boverket 2015, s58). Rekommendationen begränsas 

samtidigt till del av gård avsedd för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet, annan yta kan 

tillåtas nivåer om 55 dBA. 

Planområdet ligger i direktanslutning till Kraftleden, vilken även är den enda vägen som 

ansluter till området. I en bullerutredning för hela Kraftleden (Ramböll 2008) ligger 

bullernivåerna till stor del inom rekommenderade värden (blå fält på kartan under) för 

förskolors utemiljöer. Samtidigt berörs visa delar, sidan mot Kraftleden med fasta lekredskap 

av högre nivåer (grönt fält). 

 
Figur 10, Beräknad bullernivå utifrån utredning (Ramböll 2008) 

Trafikätningar genomförda under 2015 visar på ökade trafikmängder sedan 2008 (cirka 15 

procent). Som viktig transportled i en växande tätort, kommer trafiken troligen även fortsatt 

att öka på Kraftleden. Trafikmätningarna visar även på att genomsnittshastigheten ligger 

omkring 55km/h, alltså 5 km/h högre än skyltad hastighet. 
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Den ursprungliga bullerutredningen utgjorde del av uppstartsarbetet med att undersöka 

förutsättningar för en omvandling av Kraftleden, från en väg med karaktär av huvudled till en 

mer stadsmässig gata, bland annat med en längsgående gång- och cykelväg.   

Planförslag: 

Även med en förändrad karaktär på Kraftleden, kommer leden vara väl trafikerad. Med 

utgångspunkt i bullerutredningen från 2008 är det troligt att bullervärdena idag och i nära 

framtid kommer att överstiga rekommenderade värden för förskole gårdar på sidan mot 

Kraftleden. 

Planen föreslår därför att utegården koncentreras till tomtmark väster om byggnaderna, och på 

så sätt läggs i lä för både buller och andra störningar kopplade till trafiken. Markområdena 

öster om byggnaderna ska därför främst användas för angöring och inte lek (n1). 

Med föreslagen lokalisering bedöms inget ytterligare underlag (exempelvis i form av 

kompletterande bullerutredning) krävas. 

Luftkvalitet 

Luftkvalitén är inte kartlagd i Bålsta, men dålig luftkvalité kopplas främst till hårt trafikerade 

gator/vägar samt dammande verksamheter. Närmaste luftföroreningsalstrare är Kraftleden, 

men trafikmängden är inte så pass kraftig att luftkvalitén för förskolan eller 

miljökvalitetsnormen för luft riskeras. Planförslaget i sig bedöms öka trafikmängden till och 

från fastigheten, men troligen inte generellt för Kraftleden. Barnen som lämnas med bil hade 

troligen lämnats med bil även vid en alternativ förskola. 

Planförslag: 

Inga särskilda åtgärder bedöms nödvändiga. Samtidigt bör förläggandet av utegårdar i väster 

även gynna ur ett luftkvalitetsperspektiv. 

Farligt gods 

Kraftleden, i höjd med förskolan, är inte led för farligt gods. 

Trygghet 

I dagsläget upplevs entrén till förskolan som otydlig och dess läge på baksidan, där det saknas 

ordentlig belysning, upplevs även som otrygg. 

Annars finns goda förutsättningar att ta sig till förskolan i form av övergångsställe med signal, 

busshållplats och ett väl utbyggt gångbanenät.   

Planförslag: 

Med föreslagen tillbyggnad finns även goda förutsättningar för att skapa en tydlig huvudentré 

till förskolan. En viktig del kommer samtidigt vara att skapa bra gångvägar som ansluter till 

samma huvudentré. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen utgår från att alla barn har samma rättigheter och lika värde samt att 

barnens bästa ska uppmärksammas. Barn och ungas perspektiv ska vara en naturlig del i 

samhällsbyggandet och barn ska ges möjlighet till inflytande i planeringen av den fysiska 
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miljön. Hur inflytandet görs möjligt varierar beroende av markområde och tänkt innehåll i 

planen, där barnperspektivet ibland bör få särskilt fokus. 

Planförslag: 

Även under denna punkt finns det fog att lyfta fram utegårdens läge, avskärmad från den 

stökigare miljön mot Kraftleden och för angöringen till tomten. Den befintliga och föreslagna 

utvidgning av utegården kännetecknas även av fri lek, där naturen och fantasin sätter 

förutsättningar och begränsningar. Lek i mer ordnade former med designade lekredskap 

möjliggörs enklast i direkt anslutning till byggnaden. Där en byggnadslösning i souterräng gör 

större gårdsyta mer tillgänglig.  

Då det saknas funktionsprogram för förskolans utvidgning ger detaljplanen få begränsningar. 

Det blir samtidigt än viktigare att fånga upp barnens tankar inför kommande ombyggnation. 

Även om barnen som går där idag kanske hunnit vidare i skolsystemet bör de ges möjlighet 

att påverka efterkommande barns vardagsmiljöer. 
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3. GENOMFÖRANDE 

Planbeskrivningens redovisning av hur planen är avsedd att genomföras ska bland annat 

innehålla de ekonomiska, tekniska och organisatoriska åtgärder som måste till för att 

genomföra detaljplanen på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. Det kan till exempel handla 

om ansvarsfördelningen mellan kommun och exploatör sam övriga iblandade i detaljplanen 

genomförande.  Det ska även framgå om kommunen avser att ingå i exploateringsavtal eller 

genomföra markanvisningar.  

3.5 Ansvarsfördelning/huvudmannaskap  

Planområdet består till huvudsak av kvartersmark, men även mindre del Allmän platsmark 

mot Kraftleden. För planens allmänna platsmark är kommunen huvudman. 

3.6 Avtal 

Planavtal 

Detaljplanen finansieras som del av investeringsprojektet för utbyggnad av förskolan. Något 

internt planavtal har inte upprättats. 

3.7 Fastighetsrättsliga åtgärder 

Markägoförhållanden 

Planområdet omfattar fastigheten Eneby 1:55 och del av Eneby 1:61 som båda ägs av 

kommunen. Eneby 1:55 är direkt kopplad till förskoleverksamheten och angör idag via 

kommunal parkmark. 

Rättigheter 

En ledningsrätt för Telia (03-95:256.1) går parallellt med Kraftleden inom område bestämt för 

cykelväg. Rättigheten bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Fastighetsbildning 

Vid genomförande av planen kommer fastigheten Eneby 1:55 att utvidgas på bekostnad av 

Eneby 1:61. Det gäller mark mot väster för utvidgning av utegård och i norr för att inkludera 

nödvändig parkering. 

Konsekvenser av fastighetsbildning 

Mark inom Eneby 1:61 regleras över till Eneby 1:55 och övergår från allmän platsmark till 

kvartersmark.  
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3.8 Ekonomiska frågor 

Utbyggnad av allmänna platser och allmänna anläggningar 

Planförslaget föreslår inga förändringar för de begränsade allmänna ytorna.  

Förslaget innebär samtidigt att kommunens gatu- och parkenhet behöver anlägga en ny yta för 

hantering av grus med mera för vintervägsunderhåll. 

Kostnader fastighetsbildning 

Fastighetsbildningen inryms i projektbudget för utvidgning av förskolan, vilken ansvaras för 

av Håbo kommuns fastighetsenhet. 

Anslutningsavgifter 

Eventuella anslutningsavgifter inryms i projektbudget. 

3.9 Tekniska åtgärder 

Ledningsflytt 

Förskolan försörjs med el av EON via ledning som ansluter västerifrån. Vid en utbyggnad 

kommer det vara aktuellt att justera ledningens läge inom blivande fastighet. Även Skanova 

har ledningar som ansluter till och förbi förskolan. Skanovas ledningar bedöms dock inte 

påverkas. Infarter över ledningsdragningen längs Kraftleden 

 
Kartor visandes befintliga ledningar i EONs respektive Skanovas nät. 

Tekniska utredningar 

Tidigare har bullerutredning för Kraftleden genomförts (Ramböll 2008). Under planarbetet en 

dagvattenutredning fram (Norconsult 2017). 
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Konsekvenser av tekniska åtgärder 

Förskole gården begränsas, på grund av bland annat buller, till väster om befintlig och 

tillkommande byggnad. Under byggnationen kommer troligen befintliga avdelningar behöva 

utrymmas, under hela eller delar av byggtiden. Närmare kartläggning bör göras för att se vilka 

moment (byggmässigt och logistiskt) som är särskilt störande. 

Ledningsflytt/justering bekostas av exploatör. 

 

4. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAG 
I de fall en plan som krävs enligt lag eller annan författning bedöms leda till betydande 

miljöpåverkan ska de, enligt 6 kap 11-18 § Miljöbalken (MB) göras en miljöbedömning av 

planen. För att bedöma om en plan leder till betydande miljöpåverkan upprättas en 

behovsbedömning. Sådan behovsbedömning av detaljplanen har gjorts och beskrivs kortfattat 

under 2.2 Behovsbedömning. 

Om en plan istället antas leda till betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.  MKB:n används för att få en helhetsbild av 

den påverkan en detaljplan kan få på miljön, människors hälsa och hushållningen av resurser. 

Då ingen MKB upprättats följer nedan en övergripande redovisning av planens bedömda 

konsekvenser. 

4.1 Miljökonsekvenser 

Förslaget innebär visst ianspråktagande av skogsmark, främst i form av utegård. Där har den 

aktuella förskolan en tradition (utifrån befintlig gård) att i stor utsträckning använda naturen 

som den är. Med en dagvattenhantering enligt utredning bidrar inte en exploatering till att 

påverka miljökvalitetsnormen för vatten (negativt). 

4.2 Sociala konsekvenser 

Planen berör redan befintlig verksamhet. Utökningen kan tänkas beröra närområdet i viss 

mån, med att ytterligare mark tas i anspråk för utegård. Samtidigt är det inte nödvändigtvis 

negativt. Med en förskole gård som i större utsträckning riktar sig väster ut, mot 

bostadsområdet ges större möjligheter (mer inbjudande och med möjlighet till bättre uppsikt) 

till att utnyttja gården efter skoltid.  

4.3 Ekonomiska konsekvenser 

En utökad verksamhet för förskolan innebär både ekonomiska och pedagogiska driftfördelar, 

då viktiga funktioner/professioner kan knytas till den specifika förskolan och där få fullt 

utnyttjande.  

En utökad verksamhet innebär även en kostnad i uppförande (fastighetsenheten) och drift 

(fastighetsenheten, Barn- och utbildningsförvaltningen och gatu- och parkenheten), en 

kostnad som kommunen behöver ta oavsett läge för förskola. Främst för att kommunen växer, 

men även för att kommunen under lång tid anordnat förskolelokaler i tillfälliga paviljonger, i 

flera fall i lägen som inte längre går att utnyttja. 
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Bålsta i augusti 2018 

Håbo kommun 

 

Johan Hagland   Anton Karlsson 

Plan- och exploateringschef  Planarkitekt  

   

 

5. BILAGOR 

Dagvattenutredning (inkl. egna bilagor), Norconsult 2017 

6. REFERENSER 
Boverket 2015, Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och 

förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. 

Ramböll 2008, Kraftleden, bullerberäkning – rapportnummer 612908 26773:1 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 231 Dnr 2018/00783 

Inrättande av oppositionsråd samt korrigering av 
arvodesregler inför mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-11

§ 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika

kommunstyrelsens ordförande) och två oppositionsråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med

2019-01-01 enligt följande: 

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för kommunstyrelsen 

om 761 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med 761 tkr 

3. Att under mandatperioden se över arvoderingen för att bättre tillgodose

partier och partigrupper inför kommande val samt inför ett fast arvode för 

vice ordförandeposterna.  

Sammanfattning 

Inför den nya mandatperioden har det blivit klart att genom valteknisk 

samverkan finns i Håbo kommun tre grupper i kommunfullmäktige, med 17 

respektive 16 och 8 mandat. För att göra det möjligt för dessa grupper att 

aktivt följa och delta i beredningen av viktiga processer i det kommunala 

arbetet inrättas från årsskiftet ytterligare ett oppositionsråd, samtidigt som 

ersättningen för de två övriga råden justeras. De partier som kommer att 

inneha kommunalråd/oppositionsrådsposterna erhåller inget 

gruppledararvode. Innehavarna av respektive rådspost nomineras av 

respektive partigrupp/valsamverkande grupp och utses formellt av 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Skrivelse 2018-10-12 

Arvodesreglering - Ekonomisk uträkning 

Jäv 
Liselotte Grahn Elg (M) och Agneta Hägglund (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beredning eller beslut. Leif Zetterberg (C) tjänstgör som ordförande. 

Ärende 5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(4) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar: Miljöpartiet de gröna menar att ärendet inte 

har beretts i sedvanlig demokratisk ordning som praxis är av gruppledarna 

och därför yrkas avslag på ärendets båda attsatser, föreslagna av 

arbetsutskottet. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar: Att kommunalrådet skall arvoderas 110 % av 

inkomstbasbeloppet samt att oppositionsrådet skall arvoderas 100 % av 

inkomstbasbeloppet. Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för 

kommunstyrelsen om 313 tkr och att finansieringen sker genom att 

kommunens budgeterade resultat minskas med 313 tkr 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar också på följande tillägg: Att man under 

mandatperioden ser över arvoderingen för att bättre tillgodose partier och 

partigrupper inför kommande val samt inför ett fast arvode för vice 

ordförandeposterna.  

 Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss, med följande motivering: 

-Det finns inte 3 grupper i kommunfullmäktige som påstås i förslaget, 

oppositionen består av 4 olika självständiga grupper, och detta måste 

förtydligas innan beslut. 

-Om förslaget införs så överensstämmer inte nuvarande arvodesregler och 

arbetsordning med förslaget, det skulle i praktiken fortfarande lägga 

ansvaret på nuvarande oppositionsrådet att samordna för samtliga partier 

inom oppositionen, samt inte innebära något alls för det nya, detta då det 

inte finns något reglerat. 

-Den av KF utsedda arvoderingsgruppen förkastade tidig förslaget på en 

höjning av arvodet till de befintliga kommunalråden, vilket även beslutades 

av KF i juni.  

Gruppen bör sammankallas för nytt ställningstagande i denna fråga. Det är 

direkt osmakligt att före valet besluta om en viss nivå på arvoden och 

organisation, och direkt efter valet förkasta detsamma. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i andrahand följande: 

9 % per egna mandat till gruppledaren i det största partiet inom den styrande 

majoriteten, denna person fullgör även uppdraget som kommunalråd enligt 

nuvarande arbetsbeskrivning och som årsarvoderad i våra arvodesregler § 5, 

dessa procent är utöver dagens fasta gruppledararvode på 7 %. 

8 % per egna mandat till gruppledaren inom det största partiet inom 

oppositionen, denna person fullgör även uppdraget som oppositionsråd 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(4) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-26  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

enligt nuvarande arbetsbeskrivning och som årsarvoderad i våra 

arvodesregler § 5, denna procent är utöver dagens fasta gruppledararvode på 

7 % 

4 % per egna mandat till övriga gruppledare utöver det nuvarande fasta 

arvodet på 7 % som gruppledare 

De rörliga arvodena får flyttas mellan gruppledarna om det finns en 

gemensam överenskommelse mellan dessa partier. 

Det fasta arvodet på 7 % ligger dock fast som ett grundbidrag till det 

enskilda partiet. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets första attsats.   

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller 

återremittera det. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avslår ärendet. Ordförande finner 

att ärendet inte ska avslås.  

 

Votering är begärd och ska genomföras.  

Omröstningsresultat 

Ordförande fastställer voteringsordningen. För avslag, Nej-röst. För att inte 

avslå ärendet Ja-röst.  

 

Ja- röst: Tommy Rosenkvist (M) Leif Zetterberg (C) Per-Arne Öhman (M) 

Gunilla Alm (L) Fred Rydberg (KD) Lars-Göran Bromander (S) Helene 

Cranser (S) Fredrik Anderstedt (S) Sven-Olov Dväring (S) Michael 

Rubbestad (SD) Thomas Moore (SD) 

 

Nej-röst: Christian Nordberg (MP) Owe Fröjd (Båp) 

 

Voteringen utfaller med 11 Ja-röster och 2 Nej-röster, ärendets avslås ej.  

 

Beslutsomgång 2  

Ordförande finner att det nu finns tre förslag till beslut och ett 

tilläggsförslag och frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 

förslag, Fredrik Anderstedts (S) förslag eller Owe Fröjds (Båp) förslag.  

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Fredrik 

Anderstedts (S) tillägg och finner att så sker.  
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 Sammanträdesdatum  

 2018-11-26  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp), Lars-Göran Bromander (S), Helene Cranser (S), Fredrik 

Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Christian Nordberg (MP) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för sina egna förslag.   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 202 Dnr 2018/00783  

Inrättande av oppositionsråd samt korrigering av arvo-
desregler inför mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-11 

§ 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika kommunsty-

relsens ordförande) och två oppositionsråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande:  

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för kommunstyrelsen 

om 761 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med 761 tkr.   

Sammanfattning  

Inför den nya mandatperioden har det blivit klart att genom valteknisk sam-

verkan finns i Håbo kommun tre grupper i kommunfullmäktige, med 17 re-

spektive 16 och 8 mandat. För att göra det möjligt för dessa grupper att ak-

tivt följa och delta i beredningen av viktiga processer i det kommunala arbe-

tet inrättas från årsskiftet ytterligare ett oppositionsråd, samtidigt som er-

sättningen för de två övriga råden justeras. De partier som kommer att in-

neha kommunalråd/oppositionsrådsposterna erhåller inget gruppledarar-

vode. Innehavarna av respektive rådspost nomineras av respektive par-

tigrupp/valsamverkande grupp och utses formellt av kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2018-10-12 

Arvodesreglering - Ekonomisk uträkning   

 

Jäv  

Liselotte Grahn Elg (M) och Agneta Hägglund (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beredning och beslut. Leif Zetterberg (C) tjänstgör som ordförande.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) yrkar följande: 

1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-11 

§ 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika kommunsty-
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relsens ordförande) och två oppositionsråd. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande:  

Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för kommunstyrelsen 

om 761 tkr och att finansieringen sker genom att kommunens budgeterade 

resultat minskas med 761 tkr.  

Anette Erling Jivenius (L) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) yrkande.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Leif Zetterbergs (C) yrkande enligt 

första attsatsen. Lämnar följande förslag på ändring på andra attsatsen: 

Kommunstyrelsens ordförande: 100 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 1: 80 % av inkomstbasbeloppet 

Oppositionsråd 2: 40 % av inkomstbasbeloppet 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det 

egna förslaget eller enligt Thomas Moores (SD) yrkande. Ordförande finner 

att arbetsutskottet beslutar enligt det egna förslaget.  

Protokollsanteckning 

Anette Erling Jivenius (L) önskar få antecknat till protokollet att yrkandet 

sker i rollen som ersättare för moderaterna.  

Fredrik Anderstedt (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

 



 

 SKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-12 KS 2018/00783 nr 85435 

Kommunstyrelsen  

 
Inrättande av oppositionsråd samt korrigering av arvodesregler 
inför mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar med upphävande av beslut (KF 2018-06-

11 § 66 punkt 4) att inrätta en funktion som kommunalråd (tillika 

kommunstyrelsens ordförande) och två oppositionsråd. 

2. Kommunfullmäktige beslutar revidera arvodesreglerna från och med 

2019-01-01 enligt följande:  

 Kommunstyrelsens ordförande: 110 % av inkomstbasbeloppet 

 Oppositionsråd 1: 100 % av inkomstbasbeloppet 

 Oppositionsråd 2: 50 % av inkomstbasbeloppet 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för 

kommunstyrelsen om 761 tkr och att finansieringen sker genom att 

kommunens budgeterade resultat minskas med 761 tkr.   

 

Sammanfattning 

Inför den nya mandatperioden har det blivit klart att genom valteknisk 

samverkan finns i Håbo kommun tre grupper i kommunfullmäktige, med 17 

respektive 16 och 8 mandat. För att göra det möjligt för dessa grupper att 

aktivt följa och delta i beredningen av viktiga processer i det kommunala 

arbetet inrättas från årsskiftet ytterligare ett oppositionsråd, samtidigt som 

ersättningen för de två övriga råden justeras. De partier som kommer att 

inneha kommunalråd/oppositionsrådsposterna erhåller inget 

gruppledararvode. Innehavarna av respektive rådspost nomineras av 

respektive partigrupp/valsamverkande grupp och utses formellt av 

kommunfullmäktige.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Netto utökade arvodeskostnaderna för rådsposterna inklusive 

arbetsgivaravgifterna uppgår till 761 tkr och föreslås finansieras genom att 

kommunens resultat minskas med motsvarande belopp. 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Arvodesreglering - Ekonomisk uträkning   

__________ 

Beslut skickas till 

Lönekontoret 

Kansliet 



Förändring arvoden
Arvode, procent Kostnad kr/år Arvode, procent Kostnad kr/år Arvode, procent Kostnad kr/år

Kommunalråd 100% 1 042 500 kr         110% 1 146 750 kr    10% 104 250,00 kr 
Oppositionsråd 75% 781 875 kr            100% 1 042 500 kr    25% 260 625,00 kr 
Oppositionsråd nr 2 0% ‐ kr                     50% 521 250 kr       50% 521 250,00 kr 
Gruppledare bort 12% 125 100 kr            0% ‐ kr               ‐12% 125 100,00 kr‐  
Summa 187% 1 949 475 kr         260% 2 710 500 kr    73% 761 025,00 kr
Arvodesbelopp för 100 % är 62 500 kr/månad

Belopp 62 500 kr/månad
62500

Nuvarande Förslag Ökad kostnad



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-12-03 KS 2018/00948 nr 86800 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Val av oppositionsråd (50 %) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till oppositionsråd på 50 % från och

med 2019-01-01.

2. Kommunfullmäktige entledigar N.N. från post som gruppledare från och

med 2019-01-01.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen föreslår i beslut KS 2018-11-26 § 231 att fullmäktige ska 

inrätta ett ytterligare oppositionsråd (sedan tidigare har fullmäktige ett 

oppositionsråd, och val till denna post förrättades vid KF 2018-12-03).  

Om fullmäktige, i ärende 2018/00783, beslutar att inrätta ytterligare ett 

sådant råd i enlighet med kommunstyrelsens förslag behöver val till den nya 

oppositionsrådsposten förrättas. Då parti som representeras av kommunalråd 

och oppositionsråd inte ska representeras av gruppledare behöver 

gruppledaren för det parti som får en företrädare utsedd till oppositionsråd, 

entledigas från gruppledareposten.  

Om fullmäktige, i ärende 2018/00783, avslår kommunstyrelsens förslag får 

detta ärende utgå från fullmäktiges dagordning.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– KS 2018-11-26 § 231 (se ärende 2018/00783)

__________ 

Beslut skickas till 

Vald 

Förtroendemannaregister 

Löneadministration  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 232 Dnr 2016/00457 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige.

Arbetsordningen gäller från 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer

2003.238 när nya arbetsordningen träder i kraft. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende

fullmäktiges arbete. 

4. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till E-förslag och ger

kommunstyrelsen i uppdrag att under 2019 återkomma med förslag på 

tidsplan och regler för ett eventuellt införande av E-förslag.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo 

kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt 

ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera 

delar inaktuell. Förvaltningen har därför sett över dokumentet och lämnar nu 

förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Vid ett möte med 

fullmäktiges presidium har förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på 

förslaget till ny arbetsordning.  

Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån 

Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, 

vilket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande 

arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges 

arbetssätt som fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 

tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 

handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya 

arbetsordningen öppnar också för ytterligare digitalisering av 

sammanträdeshanteringen. Eftersom förslaget i stora drag bygger på SKL:s 

underlag är det bilagt handlingarna. I den har paragraferna försetts med 

utförliga kommentarer. Förslag till ny arbetsordning innehåller talartid, 

förslaget är framtaget i likhet med bland annat fullmäktige i Enköping, 

Heby, Knivsta och Uppsala.    

Ett förslag till ny arbetsordning återremitterades av kommunstyrelsen 2017-

05-29 § 115 med följande motivering: Ärendet ska återremitteras för vidare 

utredning av hanteringen och utvecklingen av medborgarförslag och 

Ärende 7



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-26  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

allmänhetens frågestund. Denna utredning finns presenterad i Bilaga 1.  

 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

arbetsordning samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 

återkomma med förslag på tidsplan och regler för ett eventuellt införande av 

E-förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

Bilaga 1: utredning E-förslag och allmänhetens frågestund  

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

SKL:s E-förslag, steg för steg 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 203 Dnr 2016/00457  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Ar-

betsordningen gäller från 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer 

2003.238 när nya arbetsordningen träder i kraft. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende fullmäkti-

ges arbete.  

4. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till E-förslag och ger kommun-

styrelsen i uppdrag att under 2019 återkomma med förslag på tidsplan och 

regler för ett eventuellt införande av E-förslag.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo kom-

mun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt ses 

över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera delar 

inaktuell. Förvaltningen har därför sett över dokumentet och lämnar nu för-

slag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Vid ett möte med full-

mäktiges presidium har förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på för-

slaget till ny arbetsordning.  

 

Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån Hå-

bos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, vil-

ket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande arbetsordning. 

I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges arbetssätt som 

fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 

tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 

handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya arbetsord-

ningen öppnar också för ytterligare digitalisering av sammanträdeshante-

ringen. Eftersom förslaget i stora drag bygger på SKL:s underlag är det bi-

lagt handlingarna. I den har paragraferna försetts med utförliga kommenta-

rer. Förslag till ny arbetsordning innehåller talartid, förslaget är framtaget i 

likhet med bland annat fullmäktige i Enköping, Heby, Knivsta och Uppsala.    

 

Ett förslag till ny arbetsordning återremitterades av kommunstyrelsen 2017-

05-29 § 115 med följande motivering: Ärendet ska återremitteras för vidare 

utredning av hanteringen och utvecklingen av medborgarförslag och all-

mänhetens frågestund. Denna utredning finns presenterad i Bilaga 1.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till arbetsord-

ning samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 återkomma med 

förslag på tidsplan och regler för ett eventuellt införande av E-förslag.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

Bilaga 1: utredning E-förslag och allmänhetens frågestund  

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

SKL:s E-förslag, steg för steg    

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-16 KS 2016/00457 nr 85490 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige. 

Arbetsordningen gäller från 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer 

2003.238 när nya arbetsordningen träder i kraft. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende 

fullmäktiges arbete.  

4. Kommunfullmäktige ställer sig positiva till E-förslag och ger 

kommunstyrelsen i uppdrag att under 2019 återkomma med förslag på 

tidsplan och regler för ett eventuellt införande av E-förslag.  

 
Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo 

kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt 

ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera 

delar inaktuell. Förvaltningen har därför sett över dokumentet och lämnar nu 

förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Vid ett möte med 

fullmäktiges presidium har förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på 

förslaget till ny arbetsordning.  

 

Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån 

Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, 

vilket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande 

arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges 

arbetssätt som fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 

tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 

handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya 

arbetsordningen öppnar också för ytterligare digitalisering av 

sammanträdeshanteringen. Eftersom förslaget i stora drag bygger på SKL:s 

underlag är det bilagt handlingarna. I den har paragraferna försetts med 

utförliga kommentarer. Förslag till ny arbetsordning innehåller talartid, 

förslaget är framtaget i likhet med bland annat fullmäktige i Enköping, 

Heby, Knivsta och Uppsala.    

 

Ett förslag till ny arbetsordning återremitterades av kommunstyrelsen 2017-

05-29 § 115 med följande motivering: Ärendet ska återremitteras för vidare 

utredning av hanteringen och utvecklingen av medborgarförslag och 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-16 KS 2016/00457 nr 85490 

 

allmänhetens frågestund. Denna utredning finns presenterad i Bilaga 1.  

 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till 

arbetsordning samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 

återkomma med förslag på tidsplan och regler för ett eventuellt införande av 

E-förslag.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagen arbetsordning innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Framtagande av tidplan och regler ryms inom ram. 

Uppföljning 

Arbetsordningen ska ses över regelbundet i enlighet med kommunens 

riktlinjer för styrdokument 

Beslutsunderlag 

– Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

– Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

– Bilaga 1: utredning E-förslag och allmänhetens frågestund  

– SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

– SKL:s E-förslag, steg för steg   

 

 

  

 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunens alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tills vidare 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

KOMMUNFULLMÄKTIGES   

Arbetsordning  



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2016/00457 nr 85300 

Gäller för  Kommunfullmäktige 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

 

Ersätter tidigare versioner Arbetsordning för kommunfullmäktige, Hid nr 2003.2383 

Relaterade styrdokument - 



 

 Arbetsordning 3(15) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85300 

 

  

Kommunfullmäktiges arbetsordning  

Innehåll 

 

Antalet ledamöter  4 

Fullmäktiges presidium 4 

Interimsordförande, ålderspresident 4 

Fyllnadsval till presidiet m.m. 4 

Tid och plats för fullmäktiges sammanträden 5 

Extra sammanträde  5 

Ändringar i sammanträdesordningen 5 

Plats för fullmäktiges sammanträden 5 

Deltagande i sammanträde på distans 5 

Tillkännagivande av sammanträde 6 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 6 

Ärenden och handlingar till fullmäktiges sammanträden 6 

Anmälan av hinder för tjänstgöring samt inkallande av ersättare 7 

Upprop    7 

Protokolljusterare  7 

Turordning för handläggning av ärendena 7 

Yttranderätt vid sammanträdena 8 

Talarordning och ordning vid sammanträdena 9 

Yrkanden    9 

Deltagande i beslut  9 

Omröstningar   10 

Motioner    10 

Medborgarförslag  11 

Företagens initiativrätt  11 

Interpellationer  12 

Frågor    12 

Beredning av ärenden  13 

Återredovisning från nämnderna 13 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning 13 

Beredning av revisorernas budget 13 

Valberedning   13 

Reservation   14 

Expediering och publicering 14 

Allmänhetens frågestund 14 

 



 

 Arbetsordning 4(15) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85300 

 

 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i 

denna arbetsordning. 

Arbetsordningen meddelas med stöd av 5 kap. 71 § kommunallagen (KL) och innehåller de 

ytterligare föreskrifter som behövs för genomförandet av fullmäktiges sammanträden och 

handläggningen av ärendena.  

 Antalet ledamöter  

1 §  Fullmäktige har 41 ledamöter. Antalet ersättare bestäms av Vallagen. 

 Fullmäktiges presidium  

2 §  De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 

tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett 

sammanträde som hålls före december månads utgång. 

 Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 Fullmäktiges presidium ska handha kontakten med fullmäktiges revisorer och ha 

regelbundna överläggningar med dem minst två gånger per år.   

 Interimsordförande, ålderspresident 

3 §  Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har 

varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 

dem vara ålderspresident. 

 Fyllnadsval till presidiet m.m. 

4 §  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 

sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens samtliga uppgifter. Ålderspresidenten tjänstgör 

som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande. 

 

Upphörande av uppdraget  

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör 

uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, 

beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 

mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att 

uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av 



 

 Arbetsordning 5(15) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85300 

 

fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens 

kansli. 

 Tid och plats för fullmäktiges sammanträden  

6 §  Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt den sammanträdesplan som 

årligen beslutas av fullmäktige. Datum och tid för årets samtliga sammanträden 

ska finnas publicerade på kommunens hemsida och hållas uppdaterade i den mån 

förändringar sker. 

 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober. 

 Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 Extra sammanträde  

7 §  Extra sammanträde, utöver sammanträdesplanen, ska hållas om 

kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs.  

 Extra sammanträden hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

 En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 

extra sammanträdet.  

 Ändringar i sammanträdesordningen 

8 §  Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

 Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 

tillkännages på lämpligt sätt. 

 Plats för fullmäktiges sammanträden 

9 §  Fullmäktige sammanträder i kommunhuset i Bålsta. 

 Ordförande får efter samråd med presidiet bestämma en annan plats för ett visst 

sammanträde. 

 Deltagande i sammanträde på distans  

10 §  Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. 



Arbetsordning 6(15) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85300 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 arbetsdagar innan 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Tillkännagivande av sammanträde 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 

sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde 

minst en vecka före sammanträdesdagen.  

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 

ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas digitalt, om inte skäl talar 

däremot. 

5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 

sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

Ärenden och handlingar till fullmäktiges sammanträden 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

14 § Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och 

ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 

ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende ska 

finnas tillgängliga via kommunens hemsida och bör även finnas tillgängliga för 

allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet i den mån 

personuppgiftrelaterad lagstiftning tillåter det. 



Arbetsordning 7(15) 

Datum Vår beteckning 

2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85300 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Övriga regler för interpellationer och 

frågor framgår av arbetsordningens §§ 34-35. 

Anmälan av hinder för tjänstgöring samt inkallande av ersättare 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare. Gruppledaren 

underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till presidiet om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring. 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats 

till tjänstgöring. 

18 § Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 

skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

Upprop 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop kan 

ske via teknisk lösning. 

Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Protokolljusterare 

20 § Ordförande bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. Justeringen ska göras vid särskilt justeringssammanträde om inte 

särskilda skäl föreligger. 

Protokollet ska justeras senast en vecka efter sammanträdesdagen om inte 

särskilda skäl föreligger. 

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Turordning för handläggning av ärendena 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet av sammanträdet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
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Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i tillkännagivandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

Yttranderätt vid sammanträdena 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

– kommunalråd och oppositionsråd

– ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs. 

– ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt. 

– ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 

svaret.  

– styrelseordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 

behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget 

för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i gemensamma nämnder och 

anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

25 § Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena. 
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 Talarordning, talartid och ordning vid sammanträdena 

26 §  Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 

han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till replik, 

under förutsättning att denne tidigare haft ordet och/eller uttryckligen blivit 

apostroferad. 

 

Vid en ärendedebatt i ett beslutsärende får en ledamot som fått ordet tala högst i 

5 minuter. Därtill medges två repliker på 2 minuter.  

 

Vid en interpellationsdebatt får ledamoten som interpellerat och den svarande 

inleda debatten med 5 minuter vardera. Efter detta kan båda ges ordet ytterligare 

två gånger var i 2 minuter. Efter detta släpps debatten fri för övriga ledamöter 

samt den som fullmäktige gett yttranderätt, dessa får tala i 2 minuter var. 

 

Vid frågedebatt får den ledamot som ställt frågan och den svarande ordet högst 

tre gånger var i högst 2 minuter. 

 

Om presidiet bedömer att det är önskvärt kan längre tidsrymder avsättas.  

 

Presidiet kan medge förlängd talartid för en talare.  

 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  

  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. Detta gäller för samtliga deltagare i sammanträdet, såväl 

förtroendevalda och anställda som åhörare eller övriga parter. 

 Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 

eller upplösa sammanträdet. 

 Yrkanden 

27 §  När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

 Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  

 Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

 Deltagande i beslut  

28 §  En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas.  
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En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 Omröstningar  

29 §  När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

 Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop 

eller via en voteringsanläggning. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

 Ordföranden avger alltid sin röst sist.  

 Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

 Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

23 §  En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

 En valsedel är ogiltig om den  

 – upptar namnet på någon som inte är valbar,  

– upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,  

 – upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.  

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 Motioner  

31 §  En motion  

 – ska vara skriftlig och inlämnad av en eller flera ledamöter.  

 – får inte ta upp ämnen av olika slag.  

– väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett 

sammanträde med fullmäktige.  

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

ett sammanträde.  

Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på ett ordinarie sammanträde under våren. 
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 Medborgarförslag  

32 §  Den som är folkbokförd i Håbo kommun får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). 

 Ett medborgarförslag 

– ska vara skriftligt och undertecknad av en eller flera personer 

– ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer  

–  får inte ta upp ämnen av olika slag.  

– ska skickas in via kommunens e-tjänst för medborgarförslag om inte särskilda 

skäl föreligger  

– får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller om personalärenden 

i övrigt.  

–  får inte vara odemokratiskt eller på annat sätt strida mot lag eller annan 

författning.  

– får inte ha behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren  

– väcks genom att det lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 7 arbetsdagar 

före aktuellt fullmäktigesammanträde.   

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

När ett medborgarförslag väcks ska överläggning ske. Om ovanstående krav inte 

uppfylls får fullmäktiges ordförande eller fullmäktige avvisa 

medborgarförslaget.  

Den som väcker ett medborgarförslag som uppfyller kraven har rätt att 

presentera förslaget för fullmäktige. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som 

i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det att 

förslaget anmäldes till fullmäktige.  

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska minst en gång per år redovisa de 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt.  

 Företagens initiativrätt  

33 §  Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 

fullmäktige får ta ställning till. 



 

 Arbetsordning 12(15) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85300 

 

 Interpellationer  

34 §  En interpellation ska avse ämnen som är av större intresse för kommunen och 

syftar till att skapa debatt i kommunfullmäktige.  

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till kommunstyrelsens 

ordförande, ordföranden i en nämnd, beredning eller kommunens bolag och till 

ordförandena i kommunstyrelsens utskott.  

 En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot. Den bör ges in 

till Kommunstyrelsens kansli senast 5 arbetsdagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  

En interpellation bör besvaras under det sammanträde då interpellationen 

ställdes.  

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före 

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 

2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna 

till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 

interpellationen.  

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till 

ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 

kommunen/landstinget är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret 

på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 

sammanträdet eller inte. 

 Frågor  

35 §  Frågor syftar till att inhämta sakupplysningar.  

 En fråga 

 – ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot.  

 – ges till kommunstyrelsens kansli senast 3 arbetsdagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den.  
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Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt.  

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Beredning av ärenden  

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 

besluta om remiss av sådana ärenden.  

Återredovisning från nämnderna 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 

härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Beredning av revisorernas budget 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Valberedning 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti 

representerat i fullmäktige.  

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 

vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av: 

– val av fullmäktiges presidium

– val av valberedning

– fyllnadsval som inte är ordförandeval

Valberedningen ska lägga fram förslag i fyllnadsval som inte är ordförandeval 

om valen bedöms vara av komplicerad eller principiell karaktär.  

Fullmäktige kan även besluta att förrätta val utan föregående beredning.  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer 

Justering av protokollet  

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 
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Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 

sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar 

de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

 Reservation  

42 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 

senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 Expediering och publicering 

43 §  Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet.  

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 

skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 

fullmäktige beslutar annat. 

44 §  Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med 

vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras 

på kommunens webbplats. 

 Allmänhetens frågestund 

45 §  Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor i anslutning till 

kommunfullmäktiges sammanträden. Ordförande kan besluta att inte genomföra 

allmänhetens frågestund om skäl föreligger. 

 

I tillkännagivandet av sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska 

förekomma.  

 

Frågestunden får pågå maximalt 30 minuter och hålls i anslutning till att 

fullmäktiges sammanträde börjar. Ordföranden får förlänga frågestunden om 

särskilda skäl föreligger och vid behov hänskjuta frågor till nästa sammanträde. 

 

Överläggning får inte förekomma vid frågestunden. 

 

Fråga ska redovisas skriftligt och vara inlämnad till kommunstyrelsens kansli 

senast 3 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket frågeställaren avser att 

ställa den. Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och ska 

beröra den kommunala verksamheten. Frågan får inte beröra 

myndighetsutövning mot enskild eller personalärenden. Frågan ska kunna 

besvaras utan större utredning och bör inte behandlats vid tidigare frågestunder.  

 

Presidiet avgör om frågan får ställas. 
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Frågan ska kunna läsas upp på maximalt två minuter. Den som besvarar frågan 

disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga på två minuter 

varefter den svarande får ytterligare två minuter till sitt förfogande. 

   

_____________ 
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Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
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Utredning utveckling av medborgarförslag till e-förslag och allmänhetens frågestund 

 

Denna utredning efterfrågades av kommunstyrelsen 2017-05-29 § 115. Utredningen beskriver en 

utveckling av medborgarförslag till e- förslag samt allmänhetens frågestund.  

 

Medborgarförslag, E-förslag  
Utredningar (bland annat SOU 2016:5) visar att medborgarförslagen inte har haft det resultat som var 

tanken när de infördes. Syftet var att medborgarförslaget skulle stärka demokratin och fullmäktige 

vitaliseras genom att medborgaren fick förslagsrätt till fullmäktige. Effekten har till viss del uteblivit 

och många förespråkar istället e-förslag.  

Bakgrund 

E-petitioner/e-förslag kommer från Storbritannien. Målet var från början att skapa 

större tillit till offentlig verksamhet och att det också skulle leda till en mer effektiv 

verksamhet. I detta arbete ställdes också krav på att involvera medborgare i 

utvecklingen av verksamheten. E-förslag har sedan spridit sig till andra länder i 

Europa, däribland Sverige. Här har man sett e-förslagen som en möjlig lösning för att 

hantera det minskade demokratiska engagemanget. I Sverige var Malmö första 

kommun med ett införande 2008 genom det så kallade ”Malmöinitiativet”. Andra 

kommuner som idag använder sig av e-förslag är till exempel Borås, Haninge, Burlöv, 

Bengtsfors, Värmdö, Haparanda, Kävlinge, Ljungby, Västerås och Linköping. 

Hur fungerar e-förslag? 

Den som vill fyller i sitt e-förslag i ett formulär på hemsidan, via en dator eller en 

mobil enhet. Det kan vara en kommunmedlem eller någon annan som lämnar 

förslaget, beroende på vad kommunen har bestämt är tillåtet. Därefter granskas 

förslaget av en moderator på kommunen innan det läggs ut på hemsidan så att alla kan 

ta del av det. Förslaget ligger sedan ute en viss tid för att andra ska kunna signera det. 

När tiden har gått ut kontrolleras hur många signaturer förslaget har fått. Om det finns en 

minimigräns på antal signaturer och förslaget inte har fått tillräckligt många så arkiveras förslaget 

utan vidare åtgärd. Om förslaget har nått minimigränsen för signaturer så skickas det av moderator 

vidare till fullmäktige eller ansvarig nämnd som hanterar förslaget. Svaret publiceras sedan på 

hemsidan så att alla kan se vad som har hänt med förslaget. Systemet bygger på öppenhet där alla ska 

kunna se vilka förslag som har kommit in och hur de har hanterats. 

 

Detta är en generell beskrivning av hur ett system med e-förslag kan se ut. Det varierar 

dock mycket i landets kommuner och står varje kommun fritt att själv välja på vilket 

sätt man vill hantera e-förslagen. Inga nationella riktlinjer eller bestämmelser finns framtagna. 

 

Beredning av ärendet samt förslag 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett material som i tretton steg 

visar hur e-förslag på ett bra sätt kan införas i en kommun. De olika stegen anges 

nedan. Materialet finns bilagt i ärendet.  
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1. Varför e-förslag? 

2. Vem ska få lämna e-förslag? 

3. Vem får skriva under, stödja ett e-förslag? 

4. Organisation för e-förslag 

5. Hur många signaturer behövs? 

6. Hur får ett e-förslag se ut? 

7. Kommentera och diskutera ett e-förslag 

8. Hur länge kan ett e-förslag ligga öppet för att samla in underskrifter? 

9. Kontrollera processen 

10. Öppenhet och tydlighet 

11. Marknadsföring, lansering 

12. Kravspecifikation på systemet 

Ekonomi 

Införande av e-förslag kräver att en särskild IT-lösning för publicering på hemsidan köps in. Av 

andra kommuner har kostnaden bedöms vara ca 50 000 kr/år. 

 

Administrationen kring e-förslag kräver personella resurser i form av den som ska granska förslagen 

och sköta kontakten med förslagsställaren, samt hantera publicering och arkivering på hemsidan. 

Samtidigt är bedömningen att behovet av handläggarresurser i olika delar i kommunens organisation 

kan minska om e-förslagen ersätter medborgarförslagen. 

 

E-förslag regleras inte i någon gällande lagstiftning. Medborgarförslag regleras i 

kommunallagen men är en så kallad frivillig regel. Det innebär att det är upp till varje fullmäktige i 

respektive kommun att välja om medborgarförslag ska införas eller inte. Det är därmed också 

fullmäktige som beslutar i frågan om att avskaffa medborgarförslag.  

 

Demokrati 

Petition är kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns tillgängliga idag. Idén är att 

en person kan lägga ett förslag och samla support från andra medborgare. Detta ger alla medborgare 

möjligheten att också engagera sig mellan valen. E-petitioner ger medborgare en enkel och 

lättförståelig metod för att engagera sig i lokalsamhällets utveckling och på så sätt få förståelse för de 

demokratiska processerna. De förtroendevaldas roll förändras inte av ett system med e-petitioner, det 

ger dem däremot en ökad kunskap om vad som engagerar medborgarna. 

 

Det är enkelheten i petitioner som gör att verktyget är speciellt lämpat för att använda också via 

internet. Där man både kan lämna och stödja förslag och ges möjlighet att följa förslaget och se 

resultatet. Petitioner kan förstås även hanteras genom brev och telefon men den enklaste och mest 

kostnadseffektiva metoden och som ger många möjlighet att följa petitionen är att använda ett online 

system. Väljer man att ta emot petitioner även via brev och telefon bör dessa läggas in i systemet så 

att även de blir synliga via hemsidan. För att stärka kommunens roll som demokratiaktör kan 

medborgardialog vara en inriktning och där e-petitioner kan vara en metod. 

 

För att E-petitioner/e-förslag ska få det demokratiska värdet som är möjligt är förankring och 

informationsinsatser viktiga. 
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Allmänhetens frågestund 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-18 § 68 att anta regler för allmänhetens frågestund som ett 

komplement till nuvarande arbetsordning. Dessa regler är följande: 

  

1. Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor i anslutning till kommunfullmäktiges 

sammanträden. Ordföranden alternativt presidiet kan besluta om att ej genomföra allmänhetens 

frågestund vid de tillfällen under året då skäl föreligger för detta.  

 

2. Fråga bör redovisas skriftlig och ska kunna besvaras utan större utredning. Frågan ska vara 

formulerad så att den kan läsas upp på maximalt två minuter. Den ska beröra ett ämne som är av 

allmänt kommunalt intresse och gälla den kommunala verksamheten. Det är möjligt att redovisa 

fråga muntligt men detta kan innebära att svar lämnas först vid det därpå följande sammanträdet. 

Frågan får inte beröra myndighetsutövning mot enskild person eller förhållandet mellan anställd och 

kommunen som arbetsgivare.  

 

3. Fullmäktiges ordförande/presidiet avgör om frågan får ställas. Fullmäktiges sekreterare lämnar 

frågan till ordföranden och vice ordföranden i den nämnd, som berörs av frågan. Nämndsordföranden 

och vice ordföranden kan utse annan ledamot eller en tjänsteman att besvara frågan i hans/hennes 

ställe.  

 

4. Information om allmänhetens frågestund ska redovisas i anslutning till annonsering/kungörelse av 

fullmäktiges sammanträden.  

 

5. Frågestunden genomförs normalt i anslutning till sammanträdets början och beräknas pågå 

maximalt under 30 minuter. Ordföranden kan undantagsvis förlänga frågestunden.  

 

6. Frågorna bör inte ha behandlas under tidigare frågestunder. Avsteg kan beslutas av fullmäktiges 

ordföranden alternativt presidiet.  

 

7. Fullmäktiges ordförande eller den frågande läser upp frågan. Den som besvarar frågan disponerar 

högst 5 minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga (replik) på två minuter varefter den svarande 

får två minuter till sitt förfogande.  

 

8. Om flera frågor ställs än vad som vid frågestunden hinner besvaras, får fullmäktiges ordförande 

alternativt presidiet hänskjuta obesvarade frågor till nästa frågestund. Mer omfattande frågeställning 

(-ar) kan i stället för att besvaras i samband med ett fullmäktigesammanträde, hänskjutas till en s.k. 

hearing. Ordföranden alternativt presidiet avgör hur ”mer omfattande frågeställning (-ar)” ska 

hanteras.  

 

Utveckling 

Allmänhetens frågestund är ett forum för dialog mellan allmänheten och de politiskt folkvalda. Det 

kan ses som ett tillfälle att påverka och väcka opinion. Att allmänheten ska få ställa frågor vid 

fullmäktigesammanträde är en frivillig regel, kommuner hanterar detta på olika sätt. Nedan följer 

exempel som är vanligt förekommande om allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor: 

 

- Allmänhetens bereds tillfälle att ställa frågor på samtliga sammanträden.  

- Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor vid fasta sammanträden, vanligtvis när 

årsredovisningen och budgeten behandlas.  



 

 UTREDNING 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-08 KS 2016/00457 nr 85306 

 

- Fullmäktiges ordförande/presidium beslutar om allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor. 

 

Det som är gemensamt för många kommuner är att allmänhetens frågor skriftligen ska lämnas till 

motsvarande kansliet och då ett bestämt antal dagar innan sammanträdet. Ordföranden/presidiet kan 

då innan fullmäktige besluta om frågan får ställas samt att frågan hinner beredas så att svar kan 

lämnas när frågan ställs. Frågorna ska vara av allmänt intresse och röra kommunens ansvarsområde.  

Om inga frågor har inkommit vid antalet bestämda dagar innan sammanträdet kan ordförande under 

sammanträdet gå vidare på dagordningen. Detta föreslås som en första insats.  

 

Vissa kommuner har ett webformulär som fungerar likt e-förslag (fast utan signaturer av andra) där 

frågan kan ställas till kommunfullmäktige, det är en alternativ utveckling.  
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Förord 

Sedan 2006 driver Sveriges Kommuner och Landsting projekt ”Medborgar-
dialog”. Bakgrunden är beslut som förbundets kongresser har fattat 2003 och 
2007 och 2011. Beslut från 2011 års kongress är som följer:  

”SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med med-
borgarna och att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.”

I projekt medborgardialog arbetar vi med att utveckla olika strategier för att 
stödja kommunernas och landstingens utveckling av medborgardialogen. Vi 
har framförallt fokuserat på utveckling av system och metoder där de förtro-
endevalda beslutar om vilka frågor som ska ställas till och inom vilka områ-
den medborgarnas inbjuds till att delta. 

En annan viktig del av arbetet i projektet är att erbjuda kommuner och 
landsting metoder och system där medborgarna är de som tar initiativ till 
idéer och förslag utifrån individuella önskemål om utveckling av det lokal-
samhälle de lever i. E-petitioner är en sådan metod. 

Intressanta exempel på e-petitioner finns bl.a. i Storbritannien, Holland 
och Estland. I Sverige finns idag e-förslag i ett antal kommuner, Malmö, 
Uddevalla, Haparanda, Värmdö, Haninge, Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i 
landstingen i Västmanland och Södermanland. Därutöver pågår diskussioner 
på flera håll att starta e-förslag.

Stockholm i april 2014

Lennart Hansson

Sektionschef Demokrati och Styrning
Sveriges Kommuner och Landsting 
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Inledning
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åt-
gärd eller information från en medborgare till kommunen, 
landstinget eller regionen. Förslaget läggs ut på hemsidan  
och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera 
förslaget.

Petition är kanske en av de enklaste demokratiska metoderna som finns till-
gängliga idag. Idén är att en person kan lägga ett förslag och samla support 
från andra medborgare. Detta ger alla medborgare möjligheten att också 
engage ra sig mellan valen. E-petitioner ger medborgare en enkel och lättför-
ståelig metod för att engagera sig i lokalsamhällets utveckling och på så sätt få 
förståelse för de demokratiska processerna. De förtroendevaldas roll föränd-
ras inte av ett system med e-petitioner, det ger dem däremot en ökad kunskap 
om vad som engagerar medborgarna.

Det är enkelheten i petitioner som gör att verktyget är speciellt lämpat för 
att använda också via internet. Där man både kan lämna och stödja förslag 
och ges möjlighet att följa förslaget och se resultatet. Petitioner kan förstås 
även hanteras genom brev och telefon men den enklaste och mest kostnads-
effektiva metoden och som ger många möjlighet att följa petitionen är att an-
vända ett on-line system. Väljer man att ta emot petitioner även via brev och 
telefon bör dessa läggas in i systemet så att även de blir synliga via hemsidan.

Att införa system för e-petitioner ger kommuner och landsting nya möj-
ligheter att få kunskap om informella diskussioner och debatter som rör 
den offentliga verksamheten och som pågår i sociala medier. Genom e-peti-

KAPITEL  1
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tioner erbjuder kommuner och landsting en officiell kanal på de egna hem-
sidorna. Med ett politiskt åtagande kan man dessutom ge möjlighet till att  
e-petitioner som får stort stöd av medborgarna lyfts in i den politiska pro-
cessen. Detta ger kommunen och landstinget möjlighet att hantera idéer och 
förslag inom den formella strukturen och synliggöra den demokratiska pro-
cessen som också innefattar prioriteringar.

Denna skrift ger en bild av e-petitioner som en metod för medborgardialog 
för att kanalisera medborgarnas engagemang i den lokala utvecklingen. 

Bakgrund – en demokrati i utveckling

Bakgrunden till förbundets arbete med medborgardialoger är den förändring 
vi kan se av demokratin i Sverige, med ett över tid sjunkande valdeltagande 
där särskilt oroande är de stora skillnader mellan olika kommuner, områden 
och valkretsar. Färre och färre blir medlemmar i politiska partier, förtroende-
mannauppdraget har blivit mer och mer professionaliserat. 

Fler lokala partier har bildats och koalitioner med många partier kan inne-
bära att partipolitiken blir otydlig för medborgarna. Denna förändring har 
inte bara skett i Sverige utan är en internationell trend i hela västvärlden. 

Denna förändring med ett minskat förtroende för politiker och politiska 
institutioner utgör bakgrunden till att medborgardialogen behöver utveck-
las. Behovet av engagemang på lokal nivå blir allt större och detta är en utma-
ning för kommuner och landsting. 

Förtroendevalda behöver medborgare som deltar i den demokratiska pro-
cessen, inte bara väljare vart fjärde år, för att på ett bättre sätt representera 
invånarna i kommunen eller landstinget. Utan deltagande, finns risken att 
förtroendet sjunker ytterligare när medborgarna inte har möjlighet att förstå 
och få insyn i den demokratiska processen. Detta innebär också att medbor-
garnas roll som ansvarutkrävande av dem som är valda att styra försvåras.

Utan förtroende och deltagande av flera medborgare blir vårt demokratis-
ka system svagare. Internationellt lyfter allt fler röster fram att kommuner 
och landsting visserligen är en serviceaktör men också har en viktig roll som 
demokratiaktör. Vi har under de senaste årtionden varit allt för fokuserade 
på att utveckla rollen som serviceaktör. Därav har arbetet med att agera som 
demokratiaktör nedprioriterats. Demokratins utveckling ställer nu krav på 
att kommunen och landstingens förmåga att vara demokratiaktörer utveck-
las och lyfts fram på dagordningen. 

Medborgardialoger kan vara en inriktning för att stärka kommunen och lands-
tingets roll som demokratiaktör. Dialogen med medborgarna kan ha sin utgångs-
punkt, dels från kommunen/landstinget som lyfter ett ämne för synpunkter från 
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medborgarna, dels från medborgarna som kommer med idéer och förslag till 
kommunen/landstinget på områden/saker som de vill förändra i samhället. 

Teknikutveckling 

Samtidigt som engagemanget i partier och deltagande på demokratiska are-
nor minskar har engagemanget ökat på nya arenor via Internet. Svenskarna 
är liksom många andra engagerade på nya arenor som lockar till engagemang. 
T.ex. Vid årsskiftet 2013 loggade ca 5 miljoner svenskar in på facebook under 
en trettiodagarsperiod. Trenden är att antalet som använder facebook i ål-
dern 65+ stadigt ökar medan antalet barn och ungdomar (13–15 år) minskar. 
En ny stark utmanare är Instagram som i dagsläget har ca 1,2 miljoner an-
vändare i Sverige, av dessa är närmare 700 000 inloggade varje dag och ca 1 
miljon en gång i veckan. 

Enligt SOM-institutets undersökning så använder svensken i snitt 6 tim-
mar per dag till att vara i mediavärlden d.v.s. både läsa tidningar, lyssna på 
radio, titta på TV och vara på Internet. Här använder vi begreppet sociala nät-
verk som beskriver löst sammansatta grupper som använder ny teknik för att 
bilda nätverk på webben. Sociala nätverk visar på ett skifte från webbsidor 
för information till webbsidor som erbjuder samarbetsytor och möjlighet till 
massdialog. Medlemskap på denna typ av webbsidor växer otroligt fort och 
medlemmarna använder allt mer av sin fritid och ibland arbetstid till att mö-
tas på dessa forum. Vanligtvis är användarna mellan 18 och 35 år men vi ser 
nu en ökning även i andra åldersgrupper.  

Sammanfattning

Det finns en samsyn om förändringen av de demokratiska förutsättningarna 
i de Europeiska länderna och samtidigt en kunskap om att människor i allt 
större utsträckning är engagerade i sociala medier på nätet. Vanligtvis kopp-
las inte dessa två aspekter på engagemang ihop men om så sker så kan man 
se att det finns stora möjligheter att hitta former för att utveckla metoder för 
medborgardialog via Internet för att stärka det demokratiska deltagandet. 

Var uppstod e-petitioner?

E-petitioner kommer från början från Storbritannien och länder anslutna 
till samväldet. I dessa har man haft en lång tradition av petitioner där med-
borgare samlar namnunderskrifter för ett förslag som sedan överlämnas till 
beslutfattare. Under slutet av 1990-talet startade ett moderniseringsprogram 
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för offentliga verksamheter i Storbritannien och som även övriga länder i 
samväldets anslöt sig till. Målet för arbetet var att skapa större tillit till offent-
lig verksamhet och att det också skulle leda till en mer effektiv verksamhet. I 
detta arbete ställdes också krav på att involvera medborgare i utvecklingen av 
verksamheten. Flera offentliga verksamheter utvecklade nya metoder för att 
involvera medborgare och en del av dem var IT-baserade. Under 2006 starta-
de en särskild satsning på utveckling av Internet metoder för att skapa delak-
tighet för medborgarna. Ett antal pilotkommuner utvecklade olika metoder 
varav en var e-petitioner. Tanken var att göra hanteringen av petitioner mer 
transparant och att ge möjlighet för nya grupper att komma med initiativ till 
kommunen/landstinget. 

E-petitioner har sedan spridits till andra länder i Europa bland annat Sve-
rige.  Utformningen och ansvaret för att hantera e-petitionerna skiljer till viss 
del mellan länder och mellan organisationer. Utgångspunkten har varit att 
forma ett system som passar den kontext som organisationen befinner sig i.  

Vad vill vi uppnå med e-petition?

Utgångspunkter
För att stärka kommunen och landstingets roll som demokratiaktör kan med-
borgardialog vara en inriktning och där e-petitioner kan vara en metod. Våra 
utgångspunkter för vikten av medborgardialog är:  

 > Medborgarna är kunniga och kan bidra. Sverige har en välutbildad 
befolkning som har kunskaper inom många områden. Framförallt är det 
medborgarna som vet bäst och mest om det område de bor i och den servi-
ce de nyttjar. Att ta del av deras kompetens och kunskap skapar mervärde. 

 > Det krävs ett trepartsamarbete för att skapa det goda samhället. För att 
utveckla det lokala samhället krävs att förtroendevalda, medborgare och 
tjänstemän arbetar tillsammans. Olika former för delaktighet kan vara en 
väg att gå för att uppnå ett sådant samarbete. 

 > Demokratins utveckling och medborgarnas förändrade livsförutsätt-
ningar kräver förändrade metoder för att skapa engagemang. Sverige 
ser inte ut idag som det gjorde för 100 år sedan när de flesta av dagens 
partier bildades. Välfärden har förbättrats avsevärt, teknikutvecklingen 
har tagit jättekliv och medborgarnas utbildningsnivå är skyhögt högre. 
Människor väljer nya sätt att engagera sig och nya sätt att informera sig. 
Denna utveckling kräver nya metoder för att skapa delaktighet och för att 
skapa engagemang för att värna om den demokrati som byggts under de 
senaste 100 åren.  
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Mål och syfte med e-petitioner
Att vara tydlig i definitionen av målen för att införa e-petitioner utgör grun-
den för hur systemet för e-petitioner kommer att se ut och tydliggör för med-
borgarna syftet så att rätt förväntningar kan skapas. Dessa mål kan förstås 
variera men oftast är fokus på att få flera människor delaktiga i utvecklingen 
av samhället för att motverka ett demokratiskt underskott. Men detta räcker 
inte utan målet måste också vara att effektivisera verksamheten och öka kva-
liteten där medborgarna kan bidra med sina kunskaper om kommunen eller 
landstingets service. 

Vi har definierat ett antal övergripande syften och mål med varför vi vill 
inspirera kommuner och landsting att använda metoden:

 > Förtroendevalda får en ökad kunskap om aktuella frågor i lokalsamhället
 > Stärker det representativa systemet – öka inflöde av idéer till den politiska 
dagordningen

 > Stärker medborgarnas samhällsintresse med ökad delaktighet i utveck-
lingen

 > Kommunen/landstinget öppnar upp för medborgarna genom att skapa en 
officiell kanal

 > Stärker demokratin genom ökad förståelse för de demokratiska processerna
 > Effektivare verksamhet och ökad kvalitet

Ur ett medborgarperspektiv kan ett övergripande mål för arbetet beskrivas 
som att medborgarna får en god demokratisk erfarenhet där de upplever:

 > Att de förstått vad som skulle hända och vilka fördelar som uppnås genom 
att delta

 > Kommunen eller landstinget har genomfört det som utlovades
 > Man kanske inte har fått precis som man velat men man har förståelse för 
resultatet

 > Man har fått möjlighet att möta andra medborgare och tillsammans kom-
mit med förslag för att påverka utvecklingen av samhället man lever i

Ett av problemen med demokratiskt engagemang är hur man mäter detta – 
vem bestämmer vad som är ett gott demokratiskt beteende.  

E-petitioner – som en del i den demokratiska dialogen
Demokrati är, i sin kärna, en process där medborgarna engagerar sig tillsam-
mans på det ena eller andra sättet för att fatta beslut om delar av samhället 
som man har gemensamt. E-petitioner kan vara en metod till nytta för en de-
mokratisk dialog. 
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E-petitioner är inte deliberativ – och det kanske är metodens styrka för att 
var en framgångsrik metod för den demokratiska processen i ett represen-
tativt system. Med detta menas att vi istället för att hantera komplexiteten 
i en diskussion där alla sidor måste vara representerade är e-petitionen en 
idé som ett antal personer stödjer eller ej. En e-petition är inte det slutgiltiga 
förslaget eller beslutet utan skall ses som en startpunkt som ger medborgarna 
möjlighet att komma med förslag och nya idéer och lyfta intressen som inflö-
de till den politiska dagordningen som stöd till det representativa systemet. 
Detta för med sig en upplevelse av att man kan agera direkt och uttrycka sina 
idéer som saknas i många av dagens demokratiska processer. 

FÖRDELAR MED E-PETITIONER

 > E-petitioner är en enkel metod som är lätt för medborgarna att 
förstå och hantera. E-petitioner är genom sin enkelhet en bra 
metod att starta med för att öka det lokala engagemanget.

 > E-petitioner hanteras genom Internet och är en metod som gör 
att man kan nå nya grupper av medborgare. 

 > Effektiva system för e-petitioner utlovar respons och på så sätt 
främjar positivt beteende.

 > Alla både medborgare, den som lämnat e-petitionen, politiker 
och tjänstemän kan följa e-petitionens gång. Metoden bygger på 
öppenhet och transparens. 

 > Det är lätt att signera en e-petition, det behövs inga särskilda 
kunskaper för detta. 

 > E-verktyg för petitioner kan anpassas för olika storlekar på or-
ganisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små 
kommuner som för stora kommuner och landsting.

 > E-petitioner ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synliga för 
medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela 
när man inför e-petitioner.

 > Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla 
kontakt med dem som signerat e-petitionen och får på så sätt möj-
lighet att nå flera medborgare som visat engagemang.
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Slutsats
Det finns ingen patentlösning på problemet med ett minskat demokratisk 
engagemang och det vore naivt att föreslå att patentlösningen skulle vara 
e-petitioner. Men inom ett komplext område med mångfasetterade problem 
är det ofta bra att fokusera på det enkla och genomförbara. 

Ett system för e-petitioner är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda med-
borgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta 
upp frågor som är viktiga för dem snarare än att vänta på att förtroendevalda 
eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda frågor. 

Det kommer att kräva extra resurser från organisationen men dessa är 
hanterbara och kan kopplas till organisationens storlek och ambitionsnivå.  
Genom e-petitioner får vi kontakt med många engagerade medborgare som 
vi kan erbjuda ytterligare former för dialog. E-petitioner är en metod för att 
engagera medborgarna på ett enkelt sätt som komplement till andra dialog-
metoder.
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E-förslag/e-petitioner  
– steg för steg
Formerna för e-förslag kan se olika ut men grundstrukturen 
bygger på att förslagsställaren skriver sitt förslag på en publik 
webbsida så att förslaget är möjligt att läsa för alla som är upp-
kopplade mot Internet. Gillar jag förslaget kan jag ge mitt stöd 
genom att ”skriva under/signera” förslaget. Förslaget kan sedan 
tas upp och diskuteras i en politisk församling. 

E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt 
att lämna vilket förslag som helst. Det går att göra varianter med t.ex. teman 
eller frågeområden, men då gör man avsteg från grundtanken om det fria för-
slaget. 

Ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera med-
borgare/invånare ser som viktigt och att frågan är värd att titta närmare på 
och diskutera i lämplig politisk församling. Det är viktigt att vara tydlig med 
att e-förslag inte är ett avsteg från den representativa demokratin utan skall 
ses som en möjlighet för medborgare/invånare att föra fram sina idéer till ut-
veckling till de förtroendevalda.  

I de följande avsnitten beskrivs processen mer utförligt, vi lyfter också ett 
antal diskussionsfrågor man bör ta ställning till innan man inför e-förslag.

KAPITEL  2
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E-förslag i kommuner, landstig och regioner

Våren 2010 bjöd SKL in intresserade kommuner, landsting och regioner att
delta i ett nätverk för att pröva samt utveckla former för e-förslag, ett tiotal 
fann detta intressant och har deltagit i nätverkets arbete.

Inom ramen för SKL:s IT-projekt har vi sett till att en engelsk lösning nu 
har en svensk återförsäljare som fortsatt att utveckla lösningen utifrån svens-
ka förhållanden.

Idag finns e-förslag i ett antal kommuner, Malmö, Uddevalla, Haparanda, 
Värmdö, Haninge, Orsa, Kinda, Bengtsfors samt i landstingen i Västman-
land och Södermanland. Därutöver pågår diskussioner på flera håll att starta 
e-förslag.

E-förslag i tretton steg 

Steg 1. Varför e-förslag
Om en kommun, ett landstig eller en region öppnar upp för medborgare/
invåna re att lämna e-förslag måste ett antal frågor diskuteras och besvaras.

De absolut viktigaste frågorna att ställa sig är: 
 > Är vi som förtroendevalda och tjänstemän öppna för att ta emot förslag 
från våra medborgare/invånare? 

 > Är vi som kommun, landsting, region öppna för att låta oss påverkas av 
våra medborgare/invånare genom e-förslag.

Öppnar vi för möjligheten att lämna e-förslag så måste det finnas en tydlig 
mottagare som är beredd att ta upp de inkomna förslagen till diskussion och 
svara/återkoppla till förslagsställaren.

Det innebär att det behövs en omfattande diskussion kring grunden för 
medborgardialog. Ett sätt är att ta fram någon form av principer för medbor-
gardialog i styrning. Det första steget for medborgardialog som del i styrning-
en är att ta fram principer för medborgardialog. Erfarenheter visar att även 
om kommunen/ landstinget startar med någon annan del i processen så kom-
mer de förr eller senare tillbaka till att det behövs en diskussion om varför vi 
ska ha medborgardialoger?

Frågor att diskutera:
 > Vad vinner vi och medborgarna på detta? 
 > Vilka utgångspunkter vill vi ska råda?

För att få en hållbar dialog med medborgarna bör förtroendevalda komma 
överens såväl över blockgränser som med tjänstemannen om varför det är av 
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vikt att föra dialog med medborgarna. Det bör ske en diskussion om varför 
tjänstemannens faktakunskaper behöver kompletteras med medborgarnas 
värderingar och synpunkter kring en fråga. Vilka demokrati- och effektivi-
tetsvinster vill vi uppnå?

Frågor att diskutera:
 > Vad vill vi uppnå med e-förslag?
 > Vad skall bli bättre?
 > Vilka utfästelser ger vi till dem som lämnar förslag?

Vi har skrivit mer om detta i ett antal skrifter bl.a. ”Medborgardialog som del 
i styrprocessen, nyutgåva 2013”.

Steg 2. Vem skall få lämna e-förslag?
Det kan tyckas naturligt att det endast är kommunens medborgare/invånare 
som får lämna förslag. Frågan kräver dock både eftertanke och diskussion.

I Haparanda kommun har man t.ex. beslutat att vem som helst oavsett var 
man finns i världen är välkommen att lämna ett e-förslag till Haparanda kom-
mun. I Haparanda säger man att ”det är väl fantastiskt om någon som besökt 
vår kommun vill lämna ett förslag på hur vi skall bli bättre”. 

En annan fråga att ta ställning till är om det skall finnas någon åldersgräns, 
här finns alla varianter alltifrån ingen åldersgräns alls till en nedre gräns, t.ex. 
16 eller 18 år. Frågan om eventuell åldersgräns är viktigt och behöver diskute-
ras tidigt i arbetet.

Frågor att diskutera:
 > Vem får lämna e-förslag?
 > Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?

Oavsett vilket/vilka beslut som fattas i frågorna är det viktigt att besluten kan 
motiveras och att de kommuniceras vid lanseringen av e-förslag.

figur 1. SKL:s styrkarta för medborgardialog i styrning.
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Steg 3. Vem får skriva under, stödja ett e-förslag?
Även denna fråga behöver diskuteras tidigt. Det man behöver ta ställning till 
är om det enbart är kommunens medborgare/invånare som får skriva under/
signera e-förslag eller om det är öppet för alla som vill oavsett var man bor. 
Frågan om en eventuell åldersgräns för att få skriva under/signera måste ock-
så läggas fast. 

Här har Haparanda kommun valt att det endast är Haparandabor som får 
skriva under ett e-förslag.

Frågor att diskutera:
 > Vem får skriva under ett e-förslag?
 > Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?

Steg 4. Organisation för e-förslag
Inför man e-förslag måste det också finnas en organisation för hanteringen, 
här beskriver vi vad organisationen behöver hantera.

1. Förslagsställaren skriver sitt förslag i ett formulär på webbsidan. Här mås-
te man ta ställning till om det skall publiceras direkt eller om det först skall 
gå till en moderator för e-förslagen.

De flesta låter en moderator ta del av förslaget först. Det första steget för 
moderatorn är att bedöma om e-förslaget tar upp en fråga som i detta fall 
kommunen har att hantera. 

Det går inte att utgå ifrån att förslagsställaren vet om en fråga rör kom-
munen, landstinget, regionen eller någon statlig myndighet. 

Är det så att frågan inte ligger inom kommunens kompetensområde blir 
moderatorns uppgift att kontakta förslagsställaren och informera om att 
förslaget bör skickas till en annan instans och kanske även erbjuda sig att 
hjälpa till med detta. 

Det kan också vara så att trots att frågan berör en annan instans så är den 
så pass intressant att den ändå kan läggas ut för att samla underskrifter. 
Det kan ge kommunen större tyngd i sina kontakter med berörd instans. 

Förslag som avvisas (inte kan tas upp enligt ovan) kan med fördel pub-
liceras under ”avvisade förslag” med en tydlig motivering varför förslaget ej 
kan tas upp. Det är viktigt för öppenheten att tydligt visa varför vissa förslag 
inte tas upp, andra kan då lära sig av detta då de själva skall skriva ett förslag.

2. Handlar e-förslaget om något som kommunen hanterar blir nästa steg att 
göra en bedömning om frågeställningen är påverkbar, det kan ju vara så att 
kommunen nyligen har tagit ett beslut som gäller i ett antal år framöver 
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vilket gör att frågan inte går att påverka under lång tid. Är det så skall för-
slagsställaren informeras om detta så att förslagsställaren får avgöra om 
e-förslaget skall publiceras trots detta faktum.

3. Ett e-förslag kan ju också vara mer av en synpunkt eller felanmälan som 
går att lösa med en enkel åtgärd. I sådana fall kontaktar moderatorn förs-
lagsställaren och kontrollerar att det är ok att skicka frågan vidare till rätt 
förvaltning för handläggning. Även dessa förslag bör publiceras under ”av-
visade förslag” med information om hur de tagits om hand. 
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4. Det kan också vara så att moderatorn behöver kontakta förslagsställaren 
för att kunna bistå med hjälp att formulera förslaget så att det blir lättare 
att förstå så att de som signerar vet vad de skriver under.

5. När ett e-förslag är kontrollerat enligt ovan och har publicerats och samlat 
så många signaturer att det behandlas vidare är det moderatorns uppgift 
att se till att förlaget hamnar rätt i organisationen. 

6. Det blir också moderatorns uppgift att informera förslagsställaren om det 
eventuella beslut eller svar som ges efter det att förslaget behandlats i den 
politiska organisationen. 

Frågor att diskutera:
 > Vem/vilka skall vara moderatorer för e-förslag?
 > Vilken utbildning behöver de?

Steg 5. Hur många signaturer behövs?
Frågan om hur många som behöver skriva under ett e-förslag för att det skall 
behandlas i en nämnd, styrelse eller fullmäktige måste också läggas fast. Här 
gör man på olika sätt, alltifrån att inte ha någon gräns alls till att ha en fastlagd 
miniminivå för antalet signaturer. 

I de fall man inte har någon gräns finns exempel på att en lista på inkomna 
e-förslag anmäls vid varje fullmäktige som då kan fatta beslut om något för-
slag skall diskuteras vidare. 

En annan lösning är att lämna det öppet för de förtroendevalda att själva 
fånga upp intressanta e-förslag som de kan ta vidare in i politiken.

Sätter man däremot en gräns är man som förslagsställare garanterad att 
förslaget tas upp i någon politisk instans som också ger ett svar på förslaget.

Som exempel har Haparanda en gräns på 30 underskrifter, Malmö och 
Landstinget i Västmanland har en gräns på 100. 

Vi har också sett exempel på där man låter förslagsställaren, till ett förslag 
som nått gränsen, presentera sitt förslag vid t.ex. ett fullmäktigemöte.

Frågor att diskutera:
 > Skall vi ha en gräns för hur många signaturer som behövs?
 > Vilken gräns skall vi i så fall ha? 

Steg 6. Hur får ett e-förslag se ut?
Innan e-förslag lanseras så måste man också bestämma om man skall tillå-
ta och göra det möjligt att bifoga, bilder, video- och ljudklipp och/eller andra 
former av illustrationer. 
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Detta påverkar också kraven på systemet för att hantera e-förslag.
Det är också bra att diskutera om det skall vara möjligt att lämna ett för-

slag via papper och samla in underskrifter på traditionellt sätt. Om det går att 
lämna in förslag på papper måste någon se till att förslaget även skrivs in så 
att det syns i systemet på webben och kan samla signaturer även där.   

Frågor att diskutera:
 > Vilka filtyper vill vi ska kunna bifogas till ett e-förslag?

Steg 7. Kommentera och diskutera ett e-förslag
Medborgare och invånare har idag stor vana av att kunna diskutera och kom-
mentera på olika sociala medier därför bör man även öppna den möjligheten 
i anslutning till e-förslagen. 

Den erfarenhet vi fått av de system som är i drift idag är att möjligheten att 
kommentera/diskutera skall ske i direkt anslutning till varje e-förslag.     

Det finns även en poäng i att ge möjlighet till dialog mellan medborgare 
kring viktiga frågor. 

Det är en bra service att på webbsidan för e-förslag lägga in möjlighet att 
direktlänka sitt e-förslag till vanligt förekommande sociala medier. Dels för 
att underlätta för förslagsställaren att sprida information om sitt förslag men 
också för att skapa fler möjlighet till diskussion kring förslagen.

Frågor att diskutera:
 > Skall vi erbjuda möjlighet att kommentera och diskutera förslagen på vår 
webb?

 > Skall vi underlätta genom att erbjuda direktlänkning till sociala medier?

Steg 8. Hur länge kan ett e-förslag ligga öppet för att samla underskrifter?
Innan möjligheten att lämna e-förslag lanseras behöver man också fundera 
igenom om man och i så fall vilken/vilka tidsgränser som skall sättas för hur 
länge ett förslag får ligga på webbplasten för att samla underskrifter. För kort 
tid kan göra det svårt för förslagsställaren att hinna sprida information om 
sitt förslag för lång tid gör å andra sidan att det kan uppfattas som att inget 
händer. 3–6 månader kan vara en lämplig utgångspunkt. Här kan moderatorn 
i dialog med förslagsställaren sätta tidsgränsen för respektive förslag.

Frågor att diskutera:
 > Skall vi ha en tidsgräns för e-förslagen, i så fall vilken/vilka?
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Steg 9. Kontrollera processen
När man kommit så långt att alla beslut är fattade och det finns en klar pro-
cess över hur e-förslag skall hanteras är det dags att testa och att skapa en 
förståelse i organisationen för vad det innebär i praktiken. 

Det går utmärkt att testa utan en IT-lösning på plats, men man kan även be 
en leverantör att visa hur deras lösning fungerar i en workshop. Arrangera en 
workshop med några medarbetare och förtroendevalda låt dem skriva några 
förslag var och sedan skriva under de förslag de vill stödja.

Nästa steg är att ta förslagen och tillsammans se hur man hanterar dem, 
vilka rör den egna verksamheten, vilka behöver formuleras enklare osv. Där-
efter har man ett antal förslag kvar som skall hanteras i den politiska organi-
sationen, utredningsuppdrag skall läggas på tjänstemän och svar skall ges till 
förslagsställaren.

Därefter kan processen ses över och förbättras utifrån erfarenheterna från 
worskshopen.

Nu har man ett bra underlag för att gå vidare att diskutera en teknisk lös-
ning för att hantera e-förslag.

Frågor att diskutera:
 > Vilka skall delta i en workshop där vi testar processen?
 > Hur säkerställer vi att processen fungerar?

Steg 10. Öppenhet och tydlighet
E-förslag bygger i grunden på en stor öppenhet/transparens, alla skall kunna 
följa ett förslag och förstå de olika stegen i processen. Det innebär först och 
främst att den webblösning som hanterar e-förslag skall innehålla tydliga in-
struktioner och regler för e-förslag, de olika momenten skall tydligt framgå. 
Det skall vara enkelt att se i vilket skede ett e-förslag befinner sig. Absolut vik-
tigast är att vara tydlig med återkopplingen, vad hände med e-förslaget, har 
det diskuterats i så fall vad blev resultatet.

1. Introduktion till e-förslag
 Här finns en tydlig beskrivning om varför kommunen/landstinget/regionen 

öppnar för att ta emot e-förslag (kan göras i text men komplettera gärna med 
webb-tv). I introduktionen klargörs vem som får lämna e-förslag, vem som 
får skriva under ett e-förslag (motivera gärna era avvägningar i text).

Klargör kommunen/landstinget/regionens åtagande; hur många un-
derskrifter som behövs, hur man kommer att få svar, att det finns en mode-
rator som hjälper till m.m.
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Klargör förslagsställaren ansvar; det har visat sig att förslagsställare i 
Sverige uppfattar sig klara när de skickat in sitt förslag. 

Jämför vi med t.ex. England så tar förslagsställare där ett stort ansvar för 
att informera om/marknadsföra sitt förslag så att det samlar många under-
skrifter. Här behöver vi vara tydliga med att det ligger på förslagsställaren 
att samla underskrifter, det är inget som sker av sig självt.

2. Formuläret för att skriva e-förslag.
 Här anges vilka uppgifter som förslagsställaren skall lämna om sig själv, 

namn, e-post, telefon etc. Ange vilka uppgifter som ev. kommer att public-
eras i anslutning till e-förslaget. Informera om att förslaget läses av mode-
ratorn innan det publiceras eftersom det kan vara nödvändigt att modera-
torn kontaktar förslagsställaren innan publiceringen.

3. E-förslaget publiceras på webbsidan under ”aktiva e-förslag”, det vanli-
gaste är att förslagen sorteras i datumordning, det senast inkomna högst 
upp. Här skall det tydligt framgå hur länge förslaget är öppet för att samla 
underskrifter. I samband med publiceringen skickas ett mail till förslags-
ställaren med info om att förslaget nu är publicerat.

4. När tidsgränsen för e-förlaget har gått ut flyttas de över till ”inaktiva e-för-
slag” där framgår det om förslaget har samlat tillräckligt antal underskrif-
ter (om en gräns är satt) för att lämnas vidare till politiken för diskussion. 

I England där man lägger ett stort ansvar på förslagsställaren får den-
ne avgöra om förslaget skall skickas vidare till politiken eller inte. Här kan 
man ge förslagsställaren möjlighet att föredra sitt förslag inför t.ex full-
mäktige.

Förslag som ej går vidare flyttas över till ”avslutade förslag” med en kom-
mentar om att förlaget ej samlat tillräckligt antal underskrifter.

5. Nar förslaget har behandlats och det finns ett beslut från en styrelse, 
nämnd eller fullmäktige skall det synliggöras under ”avslutade förslag”. 
Information om beslutet skall skickas till förslagsställaren.

Frågor att diskutera:
 > Hur ser vår process ut för öppenhet, tydlighet och återkoppling?
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Steg 11. Marknadsföring, lansering
Marknadsföring är en viktig del som måste ske kontinuerligt. För att nå fram-
gång krävs ordentliga och smarta lösningar. Ett sätt kan vara att utnyttja stör-
re arrangemang för lansering t.ex. gatufester, demokratidagar etc. Lokalpres  s, 
lokalradio och tv är andra bra kanaler att använda men även befintliga system 
för att fånga synpunkter, via telefonkontakter och de egna verksamheterna.

Frågor att diskutera:
 > Hur kan ni marknadsföra, lansera införandet av e-förslag?
 > Vem/vilka ansvara för marknadsföringen?

Steg 12. Kravspecifikation på systemet
Med utgångspunkt från den framtagna processbeskrivningen tas en krav-
specifikation fram. Ett viktigt krav är att systemet inte skall ha några be-
gränsningar i att kunna hämta och lämna information i öppna format, för att 
minimera risken för inlåsning i ett specifikt system som kan begränsa platt-
formsbyten, integrationer med andra system m.m.

Frågor att diskutera:
 > Vem tar fram kravspecifikationen?
 > Vem beslutar om kravspecifikationen?

Steg 13. Utvärdering och uppföljning
Alla nya metoder/arbetssätt som införs skall följas upp och utvärderas. Här 
gäller det att följa upp alltifrån den tekniska lösningen till hur förslagsställare 
uppfattar systemet. Vilka mål sattes, vad skulle bli bättre, vad skulle uppnås.

Det behöver inte nödvändigtvis vara antalet inkomna förslag som avgör om 
satsningen lyckats, ett mindre antal förslag av hög kvalitet kan vara nog så 
värdefullt. 

Var medveten om att det tar tid och det måste få ta tid att införa nya möjlig-
heter för medborgare/invånare att föra fram sina förslag. Den erfarenhet vi 
samlat under ett antal år som gäller oavsett vilken form av dialogmetod man 
inför så finns det en generell tveksamhet/misstro bland medborgare/invåna-
re. Det är inte ovanligt med kommentarer som ”Varför skall jag tycka något, 
NI har ju redan bestämt er”, ”Det här är bara ett spel för galleriet” etc. 

Det gäller därför att vara uthållig och att visa att det faktiskt är på riktigt, 
förslag som samlar tillräckligt antal underskrifter kommer att diskuteras och 
vi kommer att ge ett svar.   

För att få en bra bild av hur systemet och processerna kring e-förslag funge-
rar och hur de kan förbättras är det vara av stort värde att utvärdera systemet. 



25E-förslag. Steg för steg

En viktig grupp att vända sig till utöver förtroendevalda och tjänstemän är 
förslagsställare. Kartlägg  även vilket genomslag e-förslag har i olika media. 

Frågor att diskutera:
 > Vem/vilka ansvarar för utvärdering och uppföljning?
 > Vilka mål, kvantitativa och kvalitativa, skall vi följa upp? 
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Tre exempel
Här följer tre exempel på hur man kan informera om e-förslag/ 
e-petitioner på hemsidan. Exemplen är hämtade direkt från res-
pektive hemsida.

Vad är Malmöintiativet?
Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag 
och synpunkter som gäller Malmö.

Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debat-
ten. På Malmöinitiativet kan du också stödja andras initiativ och visa att det 
finns fler som tycker likadant i en särskild fråga. Även du som är förtroende-
vald kan vara en del av Malmöinitiativet. Om minst 100 personer skriver under 
ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett informationsärende. 
Du kan också se vad nämnderna har svarat förslagsställarna – du kan se både 
de aktiva och inaktiva initiativen!

Vill du stödja eller kommentera ett förslag?
På Malmöinitiativet kan du stödja ett förslag genom att lägga till ditt namn 
och din adress på initiativets namninsamling. Varje förslag har en text som 
beskriver förslaget, och ibland finns det också lite bakgrundsinformation 
som hjälper dig att bestämma om du vill skriva under.

Du kan också se vilka andra som har skrivit på namnlistan eller diskutera 
förslaget i forumet. 

KAPITEL 3 
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Vill du ge dina politiker ett förslag? 
På Malmöinitiativet kan du skapa ett förslag online i stället för att samla 
namnunderskrifter i pappersform. Det gör att ditt förslag snabbt kan nå ut 
till många och det blir enklare för dig att samla fler namnunderskrifter som 
stödjer ditt förslag. 

För varje förslag finns möjlighet att lägga länkar till sociala medier eller 
andra externa platser där alla kan diskutera förslaget och närliggande frågor. 
Det går också att lägga till mer bakgrundsinformation till varje initiativ.

Hjälp att förbereda ett förslag

Vem kan skicka in ett förslag? 
Alla som bor i Malmö kan skicka in förslag. Det finns inga åldersbegränsningar 
vilket betyder att barn och ungdomar också kan skicka in och skriva på förslag.

Malmöinitiativet är även öppet för dig som inte bor i Malmö, men som på 
något sätt berörs av Malmö stads verksamheter.

MALMÖINITIATIVET 

Malmöinitiativet startade i juli 
2008.

Antal inkomna förslag:  
Cirka 750 förslag som har fått 
runt 7 000 stödsignaturer till-
sammans.

Antal förslag som lett till för-
ändring:  
Nämnderna rapporterar inte 
till oss om detta, vi har enbart 
kontroll på de som har passerat 
100 i stöd. Förtroendevalda kan 
plocka upp förslag de finner 
intressanta och föra in dem i 
politiken oavsett vilket stöd för-
slaget fått av allmänheten.

Exempel på genomförda för-
slag:  
Dagis och Biergarten i centrala 
Malmö. Nytt ridhus är på gång.

Vårt bästa råd till de som fun-
derar på att införa e-förslag: 
Etablera en politisk styrgrupp 
för att få allt förankrat hos de 
förtroendevalda.

Den/de som modererar/facilite-
rar e-förslag lägger i snitt cirka 
30 timmar per månad på arbetet 
med systemet.
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Malmöinitiativ 
Nu går det att skapa och stödja ett förslag om Malmö på webben. Det betyder 
att förslaget kan nå ut till fler människor och det blir lättare att få stöd. Om 
man lägger upp ett förslag på Malmöinitiativet kan man också lägga till bak-
grundsinformation, lägga upp länkar till andra webbplatser, ladda upp bilder 
och utveckla diskussionerna i forumet. Det gör att politikerna i Malmö stad 
kan få inspiration som de kan ta med sig in i politiken. Om minst 100 perso-
ner skriver under ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett 
informationsärende.

Vad bör ett förslag innehålla? 
Ett förslag behöver ha en titel och en kortfattad beskrivning om idén bakom 
förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända. 
Om förslaget är otydligt kommer det att skickas tillbaka till dig så att du kan 
beskriva det ytterligare.

Du måste fylla i följande uppgifter för att förslaget ska bli godkänt och upp-
lagt på Malmöinitiativet där namninsamlingen sker:

 > namn på personen som presenterar förslaget 
 > en kontaktadress dit det går att skicka all återkoppling kring förslaget 
 > namn- och adressuppgifter för alla som stödjer förslaget 

Om du väljer att stödja ett förslag kommer ditt namn och bostadsområde att 
visas. Du måste uppge din adress men den informationen används bara för att 
få fram i vilket område du bor. 

När du lägger in information i ett förslag så tänk på att vara konstruktiv, 
uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton.

Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att godkännas.
Om ett förslag inte blir godkänt kommer personen bakom förslaget att få 

ett e-postmeddelande som beskriver varför förslaget inte har accepterats.

Marknadsför ditt förslag 
Det kan vara en bra idé att göra reklam för ditt förslag för att få fler namn-
underskrifter. Om många står bakom förslaget har det en större chans att bli 
uppmärksammat av politikerna.

Om du väljer att marknadsföra ditt förslag med hjälp av e-post, nyhetsfo-
rum eller sociala nätverk kan det vara bra att tänka på att bara ta med relevant 
information. Tänk också på att det är bra att rikta sig till dem som kan vara 
intresserade av förslaget. Det kan väcka mer irritation än stöd att sprida in-
formation okontrollerat till alla e-postlistor och nyhetsforum som du känner 
till. 
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Vad händer när namnunderskrifterna är insamlade? 
Om du skapar ett förslag på Malmöinitiativet bestämmer du också hur länge 
förslaget ska vara tillgängligt för andra. Det går inte att samla in fler namn-
underskrifter när slutdatumet har passerat. Du som har skapat förslaget 
bestämmer själv när tillräckligt många har skrivit under förslaget och det är 
dags att stänga förslaget och sammanställa uppgifterna i en rapport.

Hur många namnunderskrifter bör det vara på ett förslag?
Ett förslag kan ha hur många namnunderskrifter som helst. Ju fler under-
skrifter desto större är chansen att någon uppmärksammar förslaget och tar 
upp det på ett nämndsammanträde. Antalet underskrifter kan bero på många 
olika saker, till exempel på hur många som engagerar sig i frågan, hur välfor-
mulerat förslaget är och under hur lång tid förslaget har legat ute på Malmö-
initiativet.

Vilka frågor kan man ta upp?
Det är bra om förslaget berör en fråga eller ett ansvarsområde som behandlas 
i någon av kommunens nämnder, till exempel Stadsbyggnadsnämnden.  

Bakgrund
Det är viktigt att demokrati är en levande process och att Malmöborna har 
inflytande och möjlighet att påverka politiken mer än vid valen vart fjärde år. 
Om Malmöborna får möjlighet att engagera sig och ta ansvar kommer förtro-
endet för demokratin att bli starkare.

När fler människor kan påverka och ta del i de demokratiska processerna 
ökar kunskapen för både Malmöbor och beslutsfattare. Om du hjälper be-
slutsfattarna att få ett större underlag kommer det att stärka kvaliteten i de 
kommunala verksamheterna och det blir enklare för kommunen att veta vad 
Malmöborna vill ha och behöver.

Allt fler kommuner konstaterar att utvecklingen av medborgarnas delak-
tighet har blivit en allt viktigare fråga. Kommunerna behöver utveckla sitt 
sätt att jobba för att uppnå ett engagemang som stödjer den representativa 
demokratin. Dialogen med invånarna ska vara en naturlig del i kommuner-
nas arbete med att skapa underlag för beslut. I februari 2008 beslutade kom-
munstyrelsen i Malmö att genomföra Malmöinitiativet och Malmöpanelen 
för att skapa engagemang och göra både Malmöbor och förtroendevalda mer 
delaktiga.
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Haparanda e-Förslag

Välkommen till Haparandas e-förslagssystem. Här kan du stödja ett e-för-
slag genom din underskrift eller skapa ett eget.
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där du själv, med-
borgargrupper och organisationer kan delta i och påverka kommunens ut-
veckling. 

Var och en som är intresserad av och vill påverka Haparandas utveckling 
kan skriva under eller skapa ett e-förslag. Det finns ingen åldersgräns. Barn 
och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna e-förslag. Det finns 
heller inte någon geografisk begräsning. Du måste inte vara bosatt eller arbe-
ta/studera i Haparanda.

Om du vill skriva ett nytt e-förslag 
Du måste vara en registrerad användare på webbplatsen. När du har registre-
rat dig och loggat in, kan du lägga in ett e-förslag.
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Om du vill skriva under ett e-förslag 
Du kan se alla aktiva e-förslag och sen välja det e-förslag du är intresserad 
av samt skriva under det. Då får du också all information om ämnet som för-
slagsställaren har lämnat.

Läs i ”Vägledning” om du vill få information om hur man skapar ett nytt 
e-förslag, regler för e-förslag och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.

Vägledning

Introduktion till e-förslag
Att ta del av eller skapa ett eget e-förslag är ett av flera sätt där du själv, med-
borgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger dig 
möjlighet att ta lämna dina förslag och ger därmed politiker en möjlighet att 
fundera över vad som behöver utvecklas inom kommunen. 

När du sänder in ett e-förslag till kommunen kan det få positiva följder som 
leder till förändring och upplyst debatt. Det kan uppmärksamma kommunen 
på din fråga och visa ett starkt gillande eller missnöje med något kommunen 
gör. Som en konsekvens kan kommunen besluta att ändra eller se över sin 
verksamhet, policy, hålla ett publikt möte och/eller försöka få mer åsikter 
från olika intressegrupper.

HAPARANDA E-FÖRSLAG

Haparanda e-förslag startade i 
november 2011.

Antal inkomna förslag:  
Sedan starten har det kommit in 
55 förslag.

Antal förslag som lett till för-
ändring:  
Sex förslag har lett till föränd-
ring. Ett exempel är förslaget  
”Inga så kallade lightprodukter i 
skolan och förskolan”.  

Vårt bästa råd till de som fun-
derar på att införa e-förslag: 
Fundera på en långsiktigt och 
smart marknadsstrategi.

Den/de som modererar/facili-
terar e-förslag lägger i snitt fem 
timmar per månad på arbetet 
med systemet. 
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Vem kan skapa och skriva under e-förslag?
Alla som är intresserade och vill påverka Haparandas utveckling kan lämna in 
och skriva under e-förslag. Det finns inga åldersgränser. Även barn och unga 
kan både skapa och skriva under e-förslag. Det finns heller inga geografiska 
begräsningar. Du behöver inte bo eller arbeta i Haparanda. 

Hur skriver jag under ett e-förslag?
Du måste inte vara registrerad användare för att skriva under ett e-förslag, 
men vi ber dig uppge ditt namn, ditt postnummer och en giltig e-postadress. 
Därefter får du ett e-postmeddelande med en länk du måste klicka på, för att 
bekräfta e-postadressen. När du gjort det kommer din underskrift att läggas 
till e-förslaget. Du kan bara skriva under ett specifikt e-förslag en gång. Alla 
kopior kommer att tas bort. Personer som besöker e-förslagsidan kan enbart 
se ditt namn i listan över underskrifter. 

Hur skapar jag ett e-förslag?
För att skapa ett nytt e-förslag måste du vara en registrerad användare på si-
dan. Det är enkelt att registrera sig. Du fyller i några enkla uppgifter som vi 
använder för att kunna kontakta dig om e-förslaget. Personen som skapar ett 
e-förslag kallas för “Förslagsställare”.

Vad måste ett e-förslag innehålla?
e-förslag bör innehålla en kort titel och sammanfattning. Den måste tydligt 
tala om vilken åtgärd initiativtagaren vill att kommunen ska göra. e-förslaget 
ska inte vara en synpunkt eller ett klagomål. Dessa kan du lämna via vår sys-
tem för detta som du hittar på: www.haparanda.se.

Om det inte framgår tydligt vilken åtgärd som önskas, kommer vi att kon-
takta dig innan e-förslaget kommer att visas publikt. Alla e-förslag måste 
innehålla:

 > namnet och kontaktadressen till förslagsställaren (vi använder informa-
tionen till för att kontakta dig om e-förslaget)

Inkludera också:
 > All information som är relevant för e-förslaget och beskriv skälen till ditt 
förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier 
och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för 
ditt förslag.

 > Ett datum för hur länge du vill att ditt e-förslag ska vara tillgänglig för un-
derskrifter. Maxtiden är 6 månader från det att e-förslaget har publicerats.
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Vad kan mitt e-förslag handla om?
Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för. Du hittar mer 
information om kommunens ansvarsområden på http://www.haparanda.se

Det kan hända att ditt e-förslag inte kan behandlas överhuvudtaget. Det 
kan till exempel handla om att:

 > det finns formella skäl till att inte behandla e-förslaget, som t ex en pågå-
ende parallell process, eller rättsprocess.

 > e-förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt 
olämplig. 

All information i ett förslag ska skickas med goda avsikter, vara ärlig, anstän-
digt och respektfullt. 

 > En annan person har skickat ett snarlikt förslag till kommunen under de 
senaste tolv månaderna.

Om vi beslutar att ett e-förslag inte kan publiceras kommer vi att kontakta 
förslagsställaren för att diskutera skälen. Denne får då också en möjlighet att 
skriva om sitt e-förslag, om denne så önskar. 

Kommunen tar inget ansvar för de e-förslag som lämnas på webbplatsen. 
Åsikterna som utrycks är inte kommunens.

Hur lång tid tar det innan e-förslaget är tillgänglig publikt?
När du har skickat in ditt e-förslag, kan det att ta upp till 14 dagar för att han-
tera e-förslaget. Under den perioden kommer vi att bland annat undersöka 
om det finns liknande e-förslag.

Hur marknadsförs e-förslaget?
E-förslaget visas på kommunens hemsida för e-förslag. Enskilda e-förslag 
marknadsförs inte av kommunen. Du själv ansvarar för att marknadsföra ditt 
e-förslag. Du kan till exempel sprida budskapet om det bland dina vänner, så 
att så många som möjligt undertecknar ditt e-förslag. Om du inte marknads-
för ditt e-förslag kanske du inte får några underskrifter alls. 

Du kan marknadsföra ditt e-förslag i sociala medier som Facebook och 
Twitter, på hemsidor, i diskussionsforum eller till exempel lokalpressen. Det 
du behöver göra är att ge folk en grundläggande förståelse för vad du föreslår, 
och sen ge dem länken till e-förslagens webbplats.

Om du marknadsför ditt e-förslag genom e-post, nyhetsgrupper eller dis-
kussionsforum föreslår vi att du lämnar information till i första hand dem du 
tror har ett direkt intresse för frågan. Det är klart olämpligt att spamma vem 
som helst med en frågeställning som inte berör dem.
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Hur många underskrifter måste ett e-förslag ha?
Det finns ingen begränsning för det maximala antalet underskrifter du kan 
samla in. Vad som är många underskrifter i ett fall, kan vara få underskrifter 
i ett annat.

Om ett förslag får mer än 30 underskrifter efter avslutad tid för samling av 
underskrifter kommer ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen, Socialnämnden, 
Barn- och ungdomsnämnden eller Samhällsbyggnadsnämnden att behandla 
och besluta om förslaget. 

Kommunstyrelsen kommer få en delgivning av de förslag som skickas till någon 
annan nämnd än Kommunstyrelsen. Vill Kommunstyrelsen fatta ett annorlunda 
beslut än t ex Socialnämnden, kan Kommunstyrelsen lyfta frågan till Fullmäktige.

E-förslag som får mindre än 30 underskrifter kommer att vara synliga på 
webbplatsen, men det går inte skriva under dem efter att tiden för samling av 
underskrifter passerats.

Hur länge tar det att besluta kring ett e-förslag? 
Tiden för detta går inte att uppskatta exakt i förväg. Kan bero till exempel på 
frågans storlek/komplexitet och behovet på utredning. Normalt har Kom-
munstyrelsen och nämnder sammanträden cirka 6–8 gånger per år. Du bör 
räkna med att ärendets beredning innan slutgiltigt beslut kan ta minst ett par 
månader. 

Går det att lämna och skriva under e-förslag på papper?
Det går att lämna in och skriva under e-förslag på papper. 
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Landstinget i Västmanland

Demokratikanalen – ett enkelt sätt att påverka
Landstinget Västmanland är första landstinget i Sverige med att införa en 
möjlighet att påverka via webben. Så här fungerar det:

 > Alla kan lägga förslag – om landstingets verksamheter, till exempel hälso- 
och sjukvård, kollektivtrafik och kultur

 > Du når de som bestämmer – förslagen går direkt till de politiska partiernas 
ledare

 > Du kan samla namn – bilda opinion, andra kan skriva under ditt förslag
 > Alla får svar – politikerna svarar på ditt förslag
 > Via Demokratikanalen kan du som medborgare vara med och påverka 
landstinget Västmanland.

Får vem som helst lägga förslag?
Ja, det spelar ingen roll vem du är.

Finns det andra begränsningar?
Ja, förslaget måste handla om något som Landstinget Västmanland är ansva-
rigt för, till exempel hälso- och sjukvård, bussresor eller kultur.

Demokratikanalen är inte avsedd för landstingets personalfrågor, efter-
som dessa handläggs via andra, redan etablerade, kanaler.

Förslaget får inte heller rikta sig mot enskilda eller grupper av personer, 
och innehållet måste vara begripligt.

Vad kan jag skriva förslag om?
Allt som rör Landstinget Västmanlands verksamheter, till exempel, hälso- 
och sjukvård, kollektivtrafik eller kultur. Vill du veta mer om vad landstinget 
sysslar med, gå in på landstingets webbplats ltv.se.

Vad händer när jag skrivit förslaget?
Du får ett e-postmeddelande om att vi tagit emot förslaget. Senast en vecka 
senare publiceras det. Om det finns några oklarheter kontaktar vi dig. Det är 
därför vi vill ha dina kontaktuppgifter.

Hur länge ligger förslaget på webben?
Mellan tre och sex månader. Du bestämmer själv när du fyller i formuläret.

Vem kan skriva under?
Alla som är intresserade.
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DEMOKRATIKANALEN

Demokratikanalen startade 
2012.

Antal inkomna förslag:  
Sedan starten har 46 förslag 
publicerats.

Exempel på genomförda för-
slag:  
De förslag som inkommit har 
främst påverkat så att åtgärder 
har prioriterats högre. Ett exem-
pel är en busslinje som återin-
förts efter förslag i Demokrati-
kanalen, ett annat förändring av 
landstingets kuvert.

Vårt bästa råd till de som fun-
derar på att införa e-förslag: 
Vikten av förankring hos poli-
tikerna – både före och under 
införandet men inte minst 
löpande. 
Ta fram genomtänkta rutiner 
för styrning, löpande rutiner och 
begränsningar, till exempel för 
hur ett godkänt förslag får se ut. 
Marknadsföring behövs med jäm-
na mellanrum och ha tålamod. 

Den/de som modererar/facilite-
rar e-förslag lägger i snitt ca 10 
timmar/månad på arbetet med 
systemet. Dock mer än dubbelt 
så mycket i uppstartsfasen.

Hur får jag andra att skriva under?
Det bestämmer du själv. Du kan prata med dem du känner, skriva insändare, 
ta upp det i en organisation eller sprida det på Facebook till exempel.

Vilka är det som bestämmer vad som ska hända med mitt förslag?
Alla politiker kommer att läsa de förslag som kommer in. Partiernas grupple-
dare sitter i landstingets Demokratiberedning. Det är de som tar emot försla-
gen. Läs mer här om vad Demokratiberedningen är.

Demokratiberedningens ordförande Denise Norström (S) svarar på alla 
förslag. Hon får hjälp av de tjänstemän som arbetar med förslagen.

Om ditt förslag får mer än hundra namnunderskrifter blir förslaget ett 
ärende där hela Demokratiberedningen diskuterar och beslutar hur lands-
tinget ska behandla förslaget. Du får reda på vad som händer med ditt förslag.







E-förslag

Steg för steg
En e-petition eller ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd eller informa-
tion från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. Förslaget 
läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att sig-
nera förslaget.

Vår handbok ger en bild av e-petitioner som en metod för medborgardialog för att 
kanalisera medborgarnas engagemang i den lokala utvecklingen.

På Sveriges Kommuners och Landstings hemsida hittar du mer information om 
e-förslag/e-petitioner. På www.skl.se/medborgardialog under fliken webb-tv 
finns filmade inslag där några som deltagit i SKL:s nätverk berättar om sina er-
farenheter.

På Sveriges Kommuners och Landstings webbportal www.dialogguiden.se finns 
mer info om metoden e-förslag samt exempel från några som infört e-förslag.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se

Post:  118 82 Stockholm

Besök: Hornsgatan 20

Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se
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Förord 
I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det  
underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.  
Revideringen sker i anledning av den nya kommunallagen (2017:725). 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en 
arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta 
anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommu-
nalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsord-
ningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-
lagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av 
förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. 
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

INLEDNING 

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende 
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter: 

 innehållet i kommunallagen 

 utvecklingen av kommunal praxis 

 den kommunaldemokratiska utvecklingen 

 hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen. 

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det 
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en ar-
betsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentar-
delen. 

Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att 
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de 
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäk-
tige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller  
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv  
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om 
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut 
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av 
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver 
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser  
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in 
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestäm-
melser i arbetsordningen. 

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur 
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de 
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om 

1. antalet ledamöter i fullmäktige, 

2. när sammanträden ska hållas, 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden. 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

7. förfarandet vid omröstningar, 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

9. formerna för justeringen av protokollen, samt 
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen 
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger ram-
bestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s. 
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in be-
stämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”. 
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KAPITEL 1 
ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsord-
ning. 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 

1§ Fullmäktige har ... ledamöter. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige 
längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-
der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-
stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 
in till kommunstyrelsens kansli. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i okto-
ber. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 

EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 

9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-
den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige  
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta 
sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter 
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om  
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte 
annat följer av lag. 

 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de  
avses bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra. 

 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot 
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 
tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

  



Arbetsordning för fullmäktige 11 

UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera  
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det 
senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
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Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får  
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, 
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med ackla-
mation. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto- 
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upprops-
listan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 



Arbetsordning för fullmäktige 13 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot 
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns  
särskilda föreskrifter i lag. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

INTERPELLATIONER 

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-
manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-
randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 
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På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som 
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
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KAPITEL 2 
KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR  
FULLMÄKTIGE 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL) 

1 § Fullmäktige har ... ledamöter 

Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid 
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att 
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder. 
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot 
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7 
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). KL hänvisar till vallagen 
(2005:837) där det finns bestämmelser om antalet ersättare. Arbetsordningen ska därför inte innehålla bestäm-
melser om antalet ersättare. Fullmäktiges grundbeslut om antal ledamöter styr tillämpningen av vallagens regler 
när antalet ersättare ska fastställas. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföran-
den anser att det behövs. 

Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma 
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare 
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut 
om tidpunkten för nästa val av presidium. 

Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock 
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur 
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut. 

Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera full-
mäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock 
inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och öns-
kemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före ut-
gången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering 
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och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar 
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med ny-
valda fullmäktige. 

Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda full-
mäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäkti-
ges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presi-
diet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan 
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrel-
sen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning. 
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strate-
giska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23). 
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan 
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget 
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 39 och 40 §§. Det är upp till varje kom-
mun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av 
presidiets roll. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäk-
tige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet, 
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har 
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i 
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts. 

Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordfö-
rande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara 
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen 
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”-regel. 

Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden 
för den som har avgått. 

HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföran-
den är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen. 

Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, 
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten 
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara 
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sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarspröv-
ning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande till-
lägg göras: 

Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.  

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-
der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-
stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 
in till kommunstyrelsens kansli. 

Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag 
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna 
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan 
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)  

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i  
oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presi-
dium. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska 
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sam-
manträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här. 

Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför 
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden. 
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna 
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde. 

Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av 
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet 
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presi-
dium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket. 

Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räk-
nas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet 
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda 
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter 
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för  
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11 
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången 
av december månad. 
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EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Kommentar: 5 kap. 12  § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst 
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde 
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras 
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har 
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett 
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i 
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets webb-
plats, dock inte på kommunens anslagstavla.  

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 
9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift 
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige 
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma 
platsen. 

I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden 
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom 
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är 
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför 
kommunens/landstingets område. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det 
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta delta-
gande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. 

I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan 
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt 
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså 
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på di-
stans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvali-
tet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan 
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktu-
ellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan 
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltaga-
ren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del 
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iord-
ningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka 
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas. 

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid 
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemlig-
heten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans 
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ). 

I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföran-
den måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-
den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  

Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)  

Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens 
webbplats. 

Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse 
som skickas till ledamöterna.  
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fort-
satta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall  
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbets-
ordningen behövs därför regler om detta. 

I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta  
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är 
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om full-
mäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen. 

Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen 
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna upp-
gift anförtros ordföranden. 

Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett till-
kännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets an-
slagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas 
varje ledamot och ersättare. 

Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde 
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan  
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger  
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 
inte annat följer av lag. 

Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska 
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att 
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa 
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen 
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om an-
svarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det 
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet. 

 



Arbetsordning för fullmäktige 23 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de av-
ses bli ställda. 

Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens 
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till 
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men 
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har 
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ären-
den, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats 
som en ”bör”-regel. 

Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före 
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför 
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och er-
sättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De 
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade 
med vanlig post. 

Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som 
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt in-
tresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta 
slut. Därför är en ”bör”-regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå 
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet 
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL). 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och 
deras tjänstgöring. 

I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5 
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen. 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast an-
mäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra. 

Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som 
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 
14 kap. vallagen. 
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en leda-
mot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i 
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller 
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i 
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.  

Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närva-
rande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” 
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i full-
mäktige. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänst-
göring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta 
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare före-
skrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när 
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte 
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger 
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande, 
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersät-
tare träder in. 

Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Såle-
des bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande 
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in. 

I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är såle-
des inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f). 

UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig 
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den 
ska föras. Detta är rent praktiska frågor. 
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Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut 
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon 
annan. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera pro-
tokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter samman-
trädet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för ju-
steringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering. 
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför 
skriftligen redovisas vid sammanträdet. 

I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har 
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräk-
ningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det  
senare under sammanträdet. 

Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den 
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.  
En bestämmelse om detta finns i andra stycket. 

Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med 
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande. 

I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under samman-
trädet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas  
anledning att justera bestämmelserna. 

Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett samman-
träde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få 
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende 
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.  

Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsför-
farandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram 
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden. 
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop. 
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas 
under proposition. 
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att 
återuppta den senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behö-
ver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör. 

I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5 
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid full-
mäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna 
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeleda-
mot får man alltid delta i överläggningarna.) 

Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i be-
sluten (5 kap. 40 § KL). 

Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget 
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). 
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.  

En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat 
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna 
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrif-
ter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen. 

KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap. 
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna 
sakupplysningar under sammanträdet. 

Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i ett 
kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är rim-
ligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som avser ett sådant yttrande. 

 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige  behandlar 

ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige 
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten. 

Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföran-
den och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.   

Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en full-
mäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater. 

I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en in-
terpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i sty-
relsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige 
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna 
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpel-
lationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av 
interpellationer och frågor. 

I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker 
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroen-
devalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsord-
ningen. 

Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. 
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i 
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså 
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade 
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt 
måste de kallas till sammanträdet. 

Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas 
eller ärenden rörande revisorernas granskning. 

Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL. 
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,  
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden och 
lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s be-
stämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigebered-
ning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att  
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ord-
förandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna. 

Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidi-
erna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Det-
samma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en 
sådan befogenhet. 

I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under över-
läggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om 
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Full-
mäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan där-
för innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart lag-
lighetsfrågor. 

I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i  
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor 
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41  § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyl-
dighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning 
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ord-
föranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i 
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan 
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden 
överskridits. 

I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gente-
mot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna 
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från  
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med 
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1). 

Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en be-
stämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som stri-
der mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbegripa 
yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden 
getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av 
yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag. 

KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta 
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg: 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning 
och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingri-
pande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande. 

Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmel-
sen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sam-
manträde då fullmäktige inte längre är beslutsför  (5 kap. 45 § KL). 

I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förar-
betena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbets-
ordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188). 

Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäkti-
ges sammanträde. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rätts-
praxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 
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DELTAGANDE I BESLUT 

I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid om-
röstning och beslut. 

Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. 
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna  
avgöras. 

 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett 
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit 
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit 
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid 
uppropet att han eller hon avstår från att rösta. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto-
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upp-
ropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon leda-
mot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också 
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar 
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse: 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

 upptar namnet på någon som inte är valbar, 
 upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas, 
 upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses. 
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns sär-
skilda föreskrifter i lag. 

Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag 
på arbetsordning. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta för-
slag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med un-
dertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även underteck-
nade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post godtas. 
Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (med-
borgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är 
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgi-
vande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet 
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medbor-
garförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana. 
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överlägg-
ningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt: 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige be-
handlar ärendet. 

I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de situ-
ationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL. 

Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav 
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop. 
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med an-
ledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen. 
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även infor-
meras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndregle-
mentena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är underteck-
nad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige 
utan kan avvisas redan hos kansliet. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos full-
mäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller 
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 § 
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller 
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda 
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. 
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat 
med någon annan.  

INTERPELLATIONER 

I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersät-
tarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är vik-
tigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som det 
är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska be-
gränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70). 

Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen. 
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar 
och traditioner. 
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli sen-
ast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-
manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-
randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indi-
rekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL 
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens  
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en leda-
mot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.  

I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli. 

Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet 
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera. 

Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en inter-
pellation senast bör besvaras. 

Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett 
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga leda-
möter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda. 
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har for-
mulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag. 

I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en före-
tagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det 
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste 
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget. 

I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen 
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.  
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av 
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen eller landstinget är medlem i. 

En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på 
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt inter-
pellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har  
tagits in i detta normalförslag. 

Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Full-
mäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om detta.  

En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant 
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande 
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd. 

Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt  
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.  
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det  
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordföran-
dena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organi-
sationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk 
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting. 

Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska 
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även 
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras. I 
några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att 
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige. 

Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras 
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara 
lika som den som gäller för interpellationer. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en 
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäk-
tige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena 
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning. 

Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd 
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige  
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och 
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämn-
der som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida 
ramarna att bestämma om nämndorganisationen. 

I  5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock 
olika undantag från beredningstvånget. 

Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt för-
slag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. 
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentli-
gen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också 
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen 
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd. 

Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för fullmäktiges ordförande. Detta 
system går tillbaka till förarbetena till 1953 års kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur 
1985 års normalarbetsordning: 

Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer mellan två fullmäktigesammanträ-
den, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning. 

Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden då göra anmä-
lan om remissen. 

Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av be-
stämmelserna i första stycket. 

För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, om beredningen 
och de remisser som beslutas, bör detta redovisas för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie 
sammanträde och att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie 
sammanträde. 
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UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER 

Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken 
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande 
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder 
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala 
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämn-
den endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av bered-
ningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäk-
tige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund. 

En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande: 

Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning  
fullmäktige anser att det behövs.  

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige 
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för 
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning 
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämn-
der och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om 
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera 
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär 
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade 
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.  

Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till 
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksam-
heten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i sty-
relsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående till ordföranden eller vice ordförandena. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men 
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt 
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta än-
damål. 
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VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning 
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i 
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigebe-
redning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning. 

Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens 
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar ska 
gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av pro-
tokoll samt reservation. 

Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från 
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för 
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverens-
kommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte 
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nöd-
vändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas 
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193). 

Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Juste-
ringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.  

I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart  
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193). 

Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en 
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in. 
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige  
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen 
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när 
protokollet justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.Ordföranden un-
dertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i full-
mäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  

Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana 
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller 
annan författning. 
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KAPITEL 3 
KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER 

KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND”  

Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggning-
arna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i över-
läggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av perso-
ner tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massme-
dia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovis-
ningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL). 

Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund” 
vid ett eller flera sammanträden. 

För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I 
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträ-
den med fullmäktige: 

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
2. när fullmäktige behandlar budgeten 
3. vid… 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.  

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får före-
komma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den. 

 

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund 
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att 
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större in-
tresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa 
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om 
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på  
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas 
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska proble-
met blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning 
bör den framgå direkt av arbetsordningen. 

Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet. 

Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte 
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att 
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen. 

Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon be-
stämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver 
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden 
även ska samråda med vice ordförandena. 

KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION 

Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna in-
formation till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommu-
nalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbets-
ordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering. 

Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksam-
het. 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att 
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta 
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser 
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas. 

 

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ... 
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av de-
cember månad. 

Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till  
ledamöter. 

3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialbered-
ningen, miljöberedningen). 

4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En full-
mäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till bered-
ningen. 
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktige-
beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen  
finner påkallade. 

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplys-
ningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 
behandling av en viss fråga. 

8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandatti-
den för denna. 

9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot 
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.  

Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot 
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs 
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som 
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta. 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i 
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL. 

Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigebered-
ning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbar-
hetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i prakti-
ken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs. 

En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för för-
valtningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.  

Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses 
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte 
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning. 

Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att 
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna 
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den. 

En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för full-
mäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att 
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter 
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade. 

I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksam-
hetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om om-
fattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att 
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt-
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något 
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte. 
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda 
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras 
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem 
i det sammanhanget. 

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäk-
tige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det. 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten 
ska tillåtas närvara. 

Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex. 
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets 
budget. 

 

 

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE  

 

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsord-
ning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt be-
slutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan även 
vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om 
beslutsprocessen i fullmäktige. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor 
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 233 Dnr 2018/00729 

Revidering av reglemente för Håbo kommuns 
nämnder, mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Håbo kommuns nämnder.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare version av Reglemente för Håbo

kommuns nämnder (dnr. 2017/00625, nr 79273). 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver kommunens reglementen ses över. 

Reglementet för Håbo kommuns nämnder, det så kallade allmänna 

nämndreglementet uppdaterades nyligen på grund av den nya 

kommunallagen. Dess innehåll är således väl genomgånget och fortsatt 

aktuellt. Dock har kommunfullmäktige 2018-06-11 § 66 beslutat om en 

förändrad politisk organisation, enligt vilken två nya nämnder bildas och 

antalet ledamöter och ersättare i vissa nämnder uppdateras. 

Krisledningsnämnden har också lagts till i listan över nämnder, då denna 

inte fanns med i reglementet sedan tidigare. Reglementet har således setts 

över och korrigerats utifrån dessa premisser, men lämnas i övrigt orört.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-27 

Förslag till nytt reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Nu gällande reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut § 66 2018 

Ärende 8



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 204 Dnr 2018/00729  

Revidering av reglemente för Håbo kommuns nämn-
der, mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Håbo kommuns nämnder.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare version av Reglemente för Håbo 

kommuns nämnder (dnr. 2017/00625, nr 79273).   

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver kommunens reglementen ses över. Regle-

mentet för Håbo kommuns nämnder, det så kallade allmänna nämndregle-

mentet uppdaterades nyligen på grund av den nya kommunallagen. Dess in-

nehåll är således väl genomgånget och fortsatt aktuellt. Dock har kommun-

fullmäktige 2018-06-11 § 66 beslutat om en förändrad politisk organisation, 

enligt vilken två nya nämnder bildas och antalet ledamöter och ersättare i 

vissa nämnder uppdateras. Krisledningsnämnden har också lagts till i listan 

över nämnder, då denna inte fanns med i reglementet sedan tidigare. Regle-

mentet har således setts över och korrigerats utifrån dessa premisser, men 

lämnas i övrigt orört.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-27 

Förslag till nytt reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Nu gällande reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut § 66 2018   

 
 
 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2018-09-27 KS 2018/00729 nr 85126 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

Revidering av reglemente för Håbo kommuns nämnder, 
mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Håbo kommuns nämnder.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare version av Reglemente för Håbo

kommuns nämnder (dnr. 2017/00625, nr 79273).

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver kommunens reglementen ses över. 

Reglementet för Håbo kommuns nämnder, det så kallade allmänna 

nämndreglementet uppdaterades nyligen på grund av den nya 

kommunallagen. Dess innehåll är således väl genomgånget och fortsatt 

aktuellt. Dock har kommunfullmäktige 2018-06-11 § 66 beslutat om en 

förändrad politisk organisation, enligt vilken två nya nämnder bildas och 

antalet ledamöter och ersättare i vissa nämnder uppdateras. 

Krisledningsnämnden har också lagts till i listan över nämnder, då denna 

inte fanns med i reglementet sedan tidigare. Reglementet har således setts 

över och korrigerats utifrån dessa premisser, men lämnas i övrigt orört.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med de, av 

kommunfullmäktige antagna, riktlinjerna för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till nytt reglemente för Håbo kommuns nämnder

– Nu gällande reglemente för Håbo kommuns nämnder

– Kommunfullmäktiges beslut § 66 2018

__________ 

Beslut skickas till 

Nämnderna 

Författningssamlingen (hemsidan) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 66 Dnr 2018/00168  

Förslag till förändrad politisk organisation samt 
arvodesregler att gälla för kommande mandatperiod 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande 

hanteras inom kommunstyrelsens tekniska utskott överförs i en nämnd – 

tekniska nämnden från och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att den verksamhet som för närvarande 

hanteras inom kommunstyrelsen och avser kultur- och livsmiljö överförs i 

en ny nämnd – Kultur- och fritidsnämnden från och med 2019-01-01. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ny politisk organisation och antalet 

ledamöter och ersättare ska gälla enligt nedan från och med 2019-01-01. 

 

4. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska Håbo 

kommun ha två kommunalråd varav ett från oppositionen.  

5. Kommunfullmäktige beslutar att för kommande mandatperiod ska 

ordföranden och viceordföranden i Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige vara från samma koalition samt att ordföranden och 

viceordföranden i nämnderna ska vara från olika koalitioner. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att göra justeringar i arvodesregler för 

årsarvoden enligt nedan att gälla från och med 2019-01-01. 

         % av IBB per månad 

- Kommunfullmäktiges ordförande 8% 

- KSO, Kommunalråd  100% 

- Oppositionsråd  75% 

- Barn- och utbildningsnämndens ordförande 24% 

- Bygg- och miljönämndens ordförande 8% 

- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 8% 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

- Socialnämndens ordförande 8% 

- Tekniska nämndens ordförande 8% 

- Vård- och omsorgsnämndens ordförande 12% 

- Håbohus AB ordförande 8% 

- Håbomarknads AB ordförande 5% 

7. Kommunfullmäktige beslutar att utöka jourtjänstgöring i socialnämnden 

att gälla samtliga fem ledamöter från och med 2019-01-01. Samtliga 

ledamöter, inkl ordföranden, ska ha rätt till jourersättning.  

8. Kommunfullmäktige beslutar att ge samtliga ledamöter i 

kommunfullmäktige möjlighet till verksamhetsbesök från och med  

2019-01-01. Detta ska ske i samråd med ordföranden för berörd 

nämnd/styrelse samt gruppledare innan verksamhetsbesök bokas in. 

Arvoden utgår enligt gällande arvodesregler för maximalt två dagar/år. 

9. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hantering 

av insynsplatser i nämnder och styrelser för de partier som inte har en egen 

plats. Utredning ska vara klar och beslutas i samband med beslut av övriga 

styrdokument som ska gälla från 2019-01-01. 

10. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens i uppdrag att uppdatera de 

styrdokument som påverkas av beslutade förändringar i politisk organisation 

och arvoden enligt beslutspunkt 1 till 9 ovan. Nya styrdokument klara för 

beslut senast på kommunfullmäktige 10 december 2018 

Sammanfattning  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 16 oktober 2017 beslutades i § 206: 

”Kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp bestående av samtliga 

gruppledare för göra en översyn över den politiska organisationen inför 

kommande mandat-period, samt inkomma med förslag på reviderade 

arvodesregler. Arbetet ska vara klart senast inför kommunstyrelsens 

sammanträde den 28 maj 2018.” Översynen av arvodesregler sker enligt 

beslut i samband med antagandet av nuvarande arvodesregler (KF 2016-06-

13, § 70).  

En arbetsgrupp bestående av samtliga politiska gruppledare har under 

vintern och våren med stöd från tjänstemannaorganisationen genomfört en 

översyn av den politiska organisationen, antal ledamöter och arvodesregler 

inför den kommande mandatperioden. Arbetsgruppens slutsats var att 

mycket i den politiska organisationen fungerar väl. Arbetsgruppen har tagit 

fram ett förslag till ny politisk organisation, antal ledamöter för de olika 

nämnderna samt justeringar för arvoden.  

Beslutsunderlag 

KS 2018-05-28 § 140 

KSAU 2018-05-15 § 111 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-06-11  

Kommunfullmäktige    
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Tjänsteskrivelse 2018-04-25 

Utredning - Översyn av politisk organisation och förslag till reviderade 

arvodesregler 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

med ändringen att Socialnämnden ska ha till fem ordinarie ledamöter i 

stället för tre ordinarie och två ersättare.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning till ett 

tydligare förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om ärendet ska återremitteras eller 

behandlas idag och finner att det ska hanteras idag 

Ordförande behandlar därefter kommunstyrelsens förslag till beslut i alla 

punkter utom punkt 3. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut för alla beslutspunkter utom punkt 3 

och finner att så sker.  

Avslutningsvis behandlas kommunstyrelsens förslag avseende beslutspunkt 

3. Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut eller om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens 

förslag till beslut med Fred Rydbergs (KD) ändringsyrkande och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut med Fred 

Rydbergs (KD) ändringsyrkande.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 

Kommunstyrelsens kansli 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2019-01-01, till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Håbo 

kommuns 

nämnder 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00729 nr 85125 

Gäller för  Håbo kommuns nämnder 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2017-12-04, § 150 

Relaterade styrdokument Nämndernas reglementen 



 

 REGLEMENTE 3(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

  

Reglemente för Håbo kommuns nämnder 

Nämndernas sammansättning ____________________________________________ 4 

Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och rapporteringsskyldighet _ 4 

Val ______________________________________________________________________ 5 

Ersättarnas tjänstgöring _________________________________________________ 6 

Ordförande och vice ordförande __________________________________________ 6 

Sammanträdena _________________________________________________________ 7 

Tidpunkt och kallelse ____________________________________________________ 7 

Justering av protokoll ____________________________________________________ 7 

Reservation _____________________________________________________________ 7 

Delegering av ärenden inom en nämnd ____________________________________ 7 

Samverkan och förhandling ______________________________________________ 8 

Administrativa regler _____________________________________________________ 8 

Delgivning ______________________________________________________________ 9 

Undertecknande av handlingar ___________________________________________ 9 

Övrigt ___________________________________________________________________ 9 

 



 

 REGLEMENTE 4(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

 

Nämndernas sammansättning 

1 § 

Kommunens nämnder indelas i 7 verksamhetsområden och består av följande antal 

ledamöter och ersättare: 

Nämnd    Ledamöter/Ersättare 

Kommunstyrelsen  13 7 

Utbildningsnämnden  11 5 

Bygg- och miljönämnden 5 3 

Valnämnden     5 3 

Vård- och omsorgsnämnden 7 3 

Socialnämnden  5 0 

Tekniska nämnden  5 3 

Kultur- och fritidsnämnden 5 3 

Krisledningsnämnden (KSAU) 5 3 

 

Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och rapporteringsskyldighet 

2 § 

I reglemente för respektive nämnd anges nämndens ansvarsområden och övriga specifika 

uppgifter. Nämnd ansvarar utöver detta inom sina ansvarsområden för: 

 att utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska fastställas av 

fullmäktige 

 att fullmäktiges beslut verkställs 

 uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete 

 långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna 

 att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom nämndens 

ansvarsområden 

 att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och motioner etc. samt 

fullgöra de övriga uppgifter som fullmäktige delegerar till nämnderna och i samband 

med detta vid behov, samråda med övriga berörda nämnder 



 

 REGLEMENTE 5(9) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

 att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en effektiv 

ärendehantering uppnås 

 att aktuella lagar och övriga bestämmelser beaktas  

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt 

 att räkenskaperna är rättvisande 

 att den interna kontrollen är tillräcklig 

 att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids  

 det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i arbets-miljölagen 

 informationsverksamhet inom verksamhetsområdet  

 reformering av de regelbestånd nämnden förfogar över 

3 § 

Nämnd ska i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, tillgänglighets-, mångfalds- 

och folkhälsofrågor. 

Nämnd ska i sin verksamhet och i beslut alltid överväga intentionerna i Förenta Nationernas 

barnkonvention. 

Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer, policys eller 

andra styrande dokument som fullmäktige bestämt 

Nämnd ska vid behov, till fullmäktige och kommunstyrelsen, rapportera hur nämndens 

verksamheter och ekonomi utvecklas. 

4 § 

Innan nämnd beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar eller verksamhet, ska 

samverkan ske med denna nämnd. 

Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. 

Nämnd är i enlighet med bestämmelser i gällande personuppgifts-, dataskydds- och 

integritetsskyddande lagstiftning samt registerlagstiftning ansvarig för de personregister och 

de personuppgiftsbehandlingar som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.  

Val 

5 § 

Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs för fyra år, räknat från och med det sammanträde 

då nyvalda fullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val 

av nämnder förrättas nästa gång. 
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Ersättarnas tjänstgöring 

6 § 

Om en ledamot är förhindrad att närvara vid ett sammanträde eller vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Det ankommer på den ledamot 

som inte kan delta att själv kalla ersättare. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt en av fullmäktige 

bestämd ordning. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen.  

7 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv, får därefter åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och delta i dess 

överläggningar men inte i besluten.  

Ordförande och vice ordförande 

8 § 

Fullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt en vice ordförande, att 

tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden. Tillsammans utgör de 

nämndens presidium.  

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde fullgör annan av nämnden utsedd ledamot ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. I första hand bör vice ordföranden utses 

till ersättare. 

Det åligger nämndsordförande att: 

- närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens hela förvaltningsområde 

och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, 

ekonomiska intressen och effektivitet samt ta initiativ i dessa frågor. 

- att representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om nämnden inte bestämt annat. 
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Sammanträdena 

9 § 

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd får närvara och delta i samtliga nämnders 

överläggningar men inte i beslut.  

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

Tidpunkt och kallelse 

10 § 

Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

11 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig 

och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt 

tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan 

kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

Justering av protokoll 

12 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton dagar efter 

sammanträdesdagen. För kommunstyrelsens protokoll gäller att dessa ska justeras av två 

ledamöter. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

13 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast i samband med 

justeringen av protokollet. 

Delegering av ärenden inom en nämnd 

14 § 

En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
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2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Ärenden, där beslutanderätten tillagts en delegat, ska överlämnas till nämnden för 

avgörande, om särskilda skäl för detta finns.  

Nämnd får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i nämnden i 

brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera beslutanderätten åt en annan 

anställd inom kommunen. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschef. 

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller i tillämpliga delar 

vad som är föreskrivet i kommunallagen för nämndbeslut. 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken 

ordning detta ska ske.  

Nämnd får besluta att vissa delegerade beslut inte behöver anmälas till nämnden. Sådana 

beslut ska protokollföras särskilt och anslås på kommunens anslagstavla. Brådskade beslut 

enligt 6 kap 39 § kommunallagen (SFS 2017:725) måste dock alltid anmälas till nämndens 

nästa sammanträde. 

Samverkan och förhandling 

15 § 

Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal. Medbestämmandelagen (MBL), 

arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

(LFF) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.  

Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11,19 och 38 § MBL. 

Uppkommer oenighet vid behandling av fråga är arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin 

förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL 

Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektivavtal ankommer på 

kommunstyrelsen. 

Administrativa regler 

16 § 

Nämnd ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden fullt ut 

motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga regelverk som framgår av 

bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, 

tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, de specialreglerade 
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områdenas regelverk, upphandlingslagstiftningen samt gällande personuppgifts-, 

dataskydds- och integritetsskyddande lagstiftning samt registerlagstiftning. 

Delgivning 

17 § 

Delgivning till en nämnd sker med ordförande, förvaltningschef, nämndsekreterare eller 

registrator. 

Undertecknande av handlingar 

18 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnd ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och medundertecknas av 

förvaltningschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Övrigt 

19 § 

Nämnd ska verka för reformering och förenkling av regler inom sitt verksamhetsområde 

med beaktande av de krav som uttrycks i § 16 ovan. 

20 § 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. 

21 § 

Nämnd ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen 

och kommunens arkivreglemente och arkivmyndighetens anvisningar. 

23 § 

Nämnds budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive 

verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid och följa de riktlinjer 

som kommunstyrelsen bestämmer. 

24 § 

Nämnd får externt hyra verksamhetslokaler först efter medgivande från kommunstyrelsen. 

25 § 

Om beslut av nämnd efter laglighetsprövning enligt reglerna i 13 kap kommunallagen blivit 

upphävt genom avgörande som vunnit laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska 

nämnden omgående underrätta kommunstyrelsen om detta. 

Nämnd är i beslutsfattande skyldig att beakta de verkställighetsbegränsningar som följer av 

13 kap i kommunallagen (SFS 2017:725) 
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Reglemente för Håbo kommuns nämnder 

 

Reglementet fastställdes av kommunfullmäktige 2017-12-04 § 150 och gäller tillsvidare. 

Reglementet gäller för samtliga nämnder och kommunstyrelsen i Håbo kommun.  

Nämndernas sammansättning 

1 § 

Kommunens nämnder indelas i 7 verksamhetsområden och består av följande antal 

ledamöter och ersättare: 

Nämnd    Ledamöter/Ersättare 

Kommunstyrelsen  13 7 

Utbildningsnämnden  11 5 

Bygg- och miljönämnden 5 3 

Valnämnden     5 3 

Vård- och omsorgsnämnd 7 5 

Socialnämnd    3 2 

Överförmyndarnämnd  3 2 

 

Nämndsansvar, samverkan mellan nämnderna och rapporteringsskyldighet 

2 § 

I reglemente för respektive nämnd anges nämndens ansvarsområden och övriga specifika 

uppgifter. Nämnd ansvarar utöver detta inom sina ansvarsområden för: 

 att utarbeta förslag till program, taxor och andra ärenden som ska fastställas av 

fullmäktige 

 att fullmäktiges beslut verkställs 

 uppföljning, utvärdering och kvalitetsarbete 

 långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheterna 

 att med uppmärksamhet följa den allmänna utvecklingen inom nämndens 

ansvarsområden 
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 att till kommunstyrelsen yttra sig över förslag, framställningar och motioner 

etc. samt fullgöra de övriga uppgifter som fullmäktige delegerar till nämnderna och i 

samband med detta vid behov, samråda med övriga berörda nämnder 

 att delegationsordningar dels är aktuella och dels utformas så att en effektiv 

ärendehantering uppnås 

 att aktuella lagar och övriga bestämmelser beaktas bland annat i samband med 

upphandlingar 

 att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt 

 att räkenskaperna är rättvisande 

 att den interna kontrollen är tillräcklig 

 att budgeten från kommunfullmäktige inte överskrids  

 det systematiska arbetsmiljöarbetet vars grunder regleras i arbets-miljölagen 

 informationsverksamhet inom verksamhetsområdet  

 reformering av de regelbestånd nämnden förfogar över 

3 § 

Nämnd ska i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, tillgänglighets-, mångfalds- 

och folkhälsofrågor. 

Nämnd ska i sin verksamhet och i beslut alltid överväga intentionerna i Förenta Nationernas 

barnkonvention. 

Nämnd ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål, riktlinjer, policys eller 

andra styrande dokument som fullmäktige bestämt 

Nämnd ska vid behov, till fullmäktige och kommunstyrelsen, rapportera hur nämndens 

verksamheter och ekonomi utvecklas. 

4 § 

Innan nämnd beslutar i enskild fråga, som berör annan nämnds ansvar eller verksamhet, ska 

samverkan ske med denna nämnd. 

Nämnderna ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar deras tjänster. 

Nämnd är i enlighet med bestämmelser i gällande personuppgifts-, dataskydds- och 

integritetsskyddande lagstiftning samt registerlagstiftning ansvarig för de personregister och 

de personuppgiftsbehandlingar som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.  

Val 

5 § 
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Ledamöter och ersättare i nämnderna väljs för fyra år, räknat från och med det sammanträde 

då nyvalda fullmäktige förrättar val av ledamöter och ersättare intill det sammanträde då val 

av nämnder förrättas nästa gång. 

Ersättarnas tjänstgöring 

6 § 

Om en ledamot är förhindrad att närvara vid ett sammanträde eller vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Det ankommer på den ledamot 

som inte kan delta att själv kalla ersättare. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt 

sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt en av fullmäktige 

bestämd ordning. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 

av turordningen.  

7 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv, får därefter åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 

partierna. 

Ersättare, som inte tjänstgör, får närvara vid nämndens sammanträden och delta i dess 

överläggningar men inte i besluten.  

Ordförande och vice ordförande 

8 § 

Fullmäktige väljer bland ledamöterna i nämnden en ordförande samt en vice ordförande, att 

tjänstgöra den tid, för vilken de blivit valda som ledamöter i nämnden. Tillsammans utgör de 

nämndens presidium.  

 

Om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del 

av ett sammanträde fullgör annan av nämnden utsedd ledamot ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 

en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. I första hand bör vice ordföranden utses 

till ersättare. 

Det åligger nämndsordförande att: 

- närmast under nämnden ha uppsikt över nämndens hela förvaltningsområde 

och med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling, 

ekonomiska intressen och effektivitet samt ta initiativ i dessa frågor. 
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- att representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om nämnden inte bestämt annat. 

Sammanträdena 

9 § 

Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd får närvara och delta i samtliga nämnders 

överläggningar men inte i beslut.  

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. 

Tidpunkt och kallelse 

10 § 

Nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

11 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig 

och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på lämpligt sätt 

tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen ska åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske muntligt. När varken ordföranden eller vice ordföranden kan 

kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

Justering av protokoll 

12 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton dagar efter 

sammanträdesdagen. För kommunstyrelsens protokoll gäller att dessa ska justeras av två 

ledamöter. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Reservation 

13 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas senast i samband med 

justeringen av protokollet. 

Delegering av ärenden inom en nämnd 

14 § 

En nämnd får uppdra åt utskott, ledamot, ersättare eller en anställd hos kommunen att 

besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
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I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning 

av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till 

nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Ärenden, där beslutanderätten tillagts en delegat, ska överlämnas till nämnden för 

avgörande, om särskilda skäl för detta finns.  

Nämnd får delegera beslutanderätten till ordföranden eller annan ledamot i nämnden i 

brådskande ärenden, där nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Förvaltningschef, som fått delegationsrätt får i sin tur delegera beslutanderätten åt en annan 

anställd inom kommunen. Sådana beslut ska anmälas till förvaltningschef. 

Vid handläggning av ärende med stöd av delegerad beslutanderätt gäller i tillämpliga delar 

vad som är föreskrivet i kommunallagen för nämndbeslut. 

Beslut, som fattas med stöd av delegation, ska anmälas till nämnden som bestämmer i vilken 

ordning detta ska ske.  

Nämnd får besluta att vissa delegerade beslut inte behöver anmälas till nämnden. Sådana 

beslut ska protokollföras särskilt och anslås på kommunens anslagstavla. Brådskade beslut 

enligt 6 kap 39 § kommunallagen (SFS 2017:725) måste dock alltid anmälas till nämndens 

nästa sammanträde. 

Samverkan och förhandling 

15 § 

Nämnderna ansvarar för att följa samverkansavtal. Medbestämmandelagen (MBL), 

arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

(LFF) utgör den rättsliga grunden för samverkanssystemet.  

Samråd i samverkansgrupp ersätter information och förhandling enligt 11,19 och 38 § MBL. 

Uppkommer oenighet vid behandling av fråga är arbetsgivaren skyldig att fullgöra sin 

förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL 

Hantering av tvisteförhandling och rätten att träffa kollektivavtal ankommer på 

kommunstyrelsen. 

Administrativa regler 
16 § 
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Nämnd ansvarar för att administrationen av dess verksamhet i alla avseenden fullt ut 

motsvarar de krav som kommer till uttryck i det offentligrättsliga regelverk som framgår av 

bland annat kommunallagen, förvaltningslagen, lagen om kommunal redovisning, 

tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen, de specialreglerade 

områdenas regelverk, upphandlingslagstiftningen samt gällande personuppgifts-, 

dataskydds- och integritetsskyddande lagstiftning samt registerlagstiftning. 

Delgivning 

17 § 

Delgivning till en nämnd sker med ordförande, förvaltningschef, nämndsekreterare eller 

registrator. 

Undertecknande av handlingar 

18 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnd ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och medundertecknas av 

förvaltningschef. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

Övrigt 

19 § 

Nämnd ska verka för reformering och förenkling av regler inom sitt verksamhetsområde 

med beaktande av de krav som uttrycks i § 16 ovan. 

20 § 

Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. 

21 § 

Nämnd ansvarar för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen 

och kommunens arkivreglemente och arkivmyndighetens anvisningar. 

23 § 

Nämnds budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive 

verksamhetsberättelse ska lämnas till kommunstyrelsen inom den tid och följa de riktlinjer 

som kommunstyrelsen bestämmer. 

24 § 

Nämnd får externt hyra verksamhetslokaler först efter medgivande från kommunstyrelsen. 

25 § 

Om beslut av nämnd efter laglighetsprövning enligt reglerna i 13 kap kommunallagen blivit 

upphävt genom avgörande som vunnit laga kraft och om beslutet redan verkställts, ska 

nämnden omgående underrätta kommunstyrelsen om detta. 

Nämnd är i beslutsfattande skyldig att beakta de verkställighetsbegränsningar som följer av 

13 kap i kommunallagen (SFS 2017:725). 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 234 Dnr 2018/00725 

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från

och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för

kommunstyrelsen (KF 2017-12-04 § 150) från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om en ny politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Denna medför bland annat att de 

tekniska verksamheterna samt kultur- och fritidsverksamheterna överförs 

från kommunstyrelsen till egna nämnder. Kommunstyrelsens reglemente 

behöver därför regleras inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har 

tagit fram ett förslag till reglemente, som anpassats till detta beslut. Detta 

genom att de tekniska verksamheterna samt delar av kultur- och 

livsmiljöavdelningens verksamheter har brutits ur.  

Vissa av de mer övergripande ansvarsområden som i dagsläget 

organisatoriskt ligger under kultur- och livsmiljöavdelningens 

ansvarsområde föreslås dock ligga kvar på kommunstyrelsen. Detta gäller 

folkhälsoarbetet, samordningen av kommunens brottsförebyggande arbete 

och samordningen av kommunens vänortsarbete. Likaså föreslås arbetet 

med ungdomsdemokrati ligga kvar inom kommunens ansvarsområde, då 

detta bedöms ingå i det föreslagna reglementets punkt kommunens arbete 

med utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin.  

Eventuella justeringar av föreliggande förslag 

Det framtagna förslaget till reglemente bygger på att erforderliga beslut det 

separata ärendet: 2018/00783 inrättande av oppositionsråd Om detta beslut 

inte fattas behöver det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen 

korrigeras enligt följande:  

Oppositionsråden regleras i § 14 i det föreslagna reglementet. Om 

kommunfullmäktige inte fattar beslut om att inrätta ett andra oppositionsråd 

föreslås texten i denna paragraf ändras och ersättas med texten i 16 § i nu 

gällande reglemente.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Ärende 9



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-26  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 205 Dnr 2018/00725  

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 

och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för kommunsty-

relsen (KF 2017-12-04 § 150) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om en ny politisk organi-

sation för kommande mandatperiod. Denna medför bland annat att de tek-

niska verksamheterna samt kultur- och fritidsverksamheterna överförs från 

kommunstyrelsen till egna nämnder. Kommunstyrelsens reglemente behö-

ver därför regleras inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har tagit 

fram ett förslag till reglemente, som anpassats till detta beslut. Detta genom 

att de tekniska verksamheterna samt delar av kultur- och livsmiljöavdel-

ningens verksamheter har brutits ur.  

Vissa av de mer övergripande ansvarsområden som i dagsläget organisato-

riskt ligger under kultur- och livsmiljöavdelningens ansvarsområde föreslås 

dock ligga kvar på kommunstyrelsen. Detta gäller folkhälsoarbetet, samord-

ningen av kommunens brottsförebyggande arbete och samordningen av 

kommunens vänortsarbete. Likaså föreslås arbetet med ungdomsdemokrati 

ligga kvar inom kommunens ansvarsområde, då detta bedöms ingå i det fö-

reslagna reglementets punkt kommunens arbete med utvecklingen av bruka-

rinflytande, medborgardialog och den kommunala demokratin.  

Eventuella justeringar av föreliggande förslag 

Det framtagna förslaget till reglemente bygger på att erforderliga beslut det 

separata ärendet: 2018/00783 inrättande av oppositionsråd Om detta beslut 

inte fattas behöver det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen korrige-

ras enligt följande:  

Oppositionsråden regleras i § 14 i det föreslagna reglementet. Om kommun-

fullmäktige inte fattar beslut om att inrätta ett andra oppositionsråd föreslås 

texten i denna paragraf ändras och ersättas med texten i 16 § i nu gällande 

reglemente.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-17 KS 2018/00725 nr 85533 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Reglemente för kommunstyrelsen mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kommunstyrelsen att gälla 

från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för 

kommunstyrelsen (KF 2017-12-04 § 150) från och med 2019-01-01.    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-11 § 66 om en ny politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Denna medför bland annat att de 

tekniska verksamheterna samt kultur- och fritidsverksamheterna överförs 

från kommunstyrelsen till egna nämnder. Kommunstyrelsens reglemente 

behöver därför regleras inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har 

tagit fram ett förslag till reglemente, som anpassats till detta beslut. Detta 

genom att de tekniska verksamheterna samt delar av kultur- och 

livsmiljöavdelningens verksamheter har brutits ur.  

Vissa av de mer övergripande ansvarsområden som i dagsläget 

organisatoriskt ligger under kultur- och livsmiljöavdelningens 

ansvarsområde föreslås dock ligga kvar på kommunstyrelsen. Detta gäller 

folkhälsoarbetet, samordningen av kommunens brottsförebyggande arbete 

och samordningen av kommunens vänortsarbete. Likaså föreslås arbetet 

med ungdomsdemokrati ligga kvar inom kommunens ansvarsområde, då 

detta bedöms ingå i det föreslagna reglementets punkt kommunens arbete 

med utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin.  

Eventuella justeringar av föreliggande förslag 

Det framtagna förslaget till reglemente bygger på att erforderliga beslut det 

separata ärendet: 2018/00783 inrättande av oppositionsråd Om detta beslut 

inte fattas behöver det föreslagna reglementet för kommunstyrelsen 

korrigeras enligt följande:  

Oppositionsråden regleras i § 14 i det föreslagna reglementet. Om 

kommunfullmäktige inte fattar beslut om att inrätta ett andra oppositionsråd 

föreslås texten i denna paragraf ändras och ersättas med texten i 16 § i nu 

gällande reglemente.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-17 KS 2018/00725 nr 85533 

 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med de, av 

fullmäktige antagna, riktlinjerna för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

– Nuvarande reglemente för kommunstyrelsen   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Författningssamlingen (hemsidan) 

Kommundirektör  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2019-01-01 till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Kommun-

styrelsen 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00725 nr 85463 

Gäller för  Kommunstyrelsen 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2017-12-04 § 150 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-15 KS 2018/00725 nr 85463 

 

 

 

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSENFEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 
Ledningsfunktionen Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Styrfunktionen Fel! Bokmärket är inte definierat. 
KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 
Ekonomisk förvaltning Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Personalpolitik Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Näringsliv Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Informationsteknik Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Upphandling Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Uppgifter enligt speciallagstiftning Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Övrig verksamhet Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Delegering från kommunfullmäktige Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Ansvar och rapporteringsskyldighet Fel! Bokmärket är inte definierat. 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 
Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Undertecknande av handlingar Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Utskott Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Referensorgan Fel! Bokmärket är inte definierat. 
Närvarorätt Fel! Bokmärket är inte definierat. 



 

 REGLEMENTE 4(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-15 KS 2018/00725 nr 85463 

 

 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och annan lagstiftning 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktionen 

1 §   

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter.  

2 § 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedriva, utveckla, samordna och följa upp 

bland annat: 

 Planeringen av användningen av mark och vatten. 

 Exploateringsverksamheten. 

 Miljö-, natur- och klimatvård samt samordning av kommunens interna miljöarbete. 

 Arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveckling. 

 Folkhälsoarbetet. 

 Bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet 

främjas. 

 Energiplaneringen och energihushållningen i kommunen. 

 Kommunikations- och informationsverksamheten. 

 Utveckling av informationssystem/IT. 

 Trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande trafikförsörjning. 

 Utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande organisationsstrukturen och 

administrationen. 

 Utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den kommunala 

demokratin. 

 Utvecklingen av e-förvaltningen. 



 

 REGLEMENTE 5(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-15 KS 2018/00725 nr 85463 

 

 

 Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap inom hela den 

kommunala verksamheten. 

 Övergripande näringslivsfrågor. 

 Upphandlingsverksamheten. 

 Utformningen av riktlinjer avseende intern kontroll i den kommunala organisationen. 

 Personalpolitik. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa:  

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och 

sjukvård 

 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

 omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för en god omsorg 

och vård 

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter.  

Styrfunktionen 

3 § 

I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att: 

 Leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för 

styrning av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska även redovisa 

förslag till målformuleringar som inte ska göras av annan nämnd. 

 Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt. 

 Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 Utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande budgetförslag, 

budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse 

mm.  

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen. 



 

 REGLEMENTE 6(12) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-15 KS 2018/00725 nr 85463 

 

 

 Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra liknade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller har intresse, 

bland annat genom att lämna direktiv till kommunens ombud. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap 

3-5§§  kommunallagen (SFS 2017:725) är uppfyllda avseende de aktiebolag som 

kommunen innehar aktier i. 

 Årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet som bedrivit i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse av enligt 10 

kap 2-5§§ i kommunallagen (SFS 2017:725) under föregående kalenderår har varit 

förenligt med det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med de 

kommunala befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige snarast.  Finner styrelsen 

att brister förelegat ska förslag om lämpliga åtgärder lämnas samtidigt till 

fullmäktige. 

 Utifrån kommunens intressen genomföra en aktiv omvärldsbevakning och vid behov 

föreslå förändringar av, och i, den kommunala organisationen. 

 I övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling. 

 

Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

Ekonomisk förvaltning 

4 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och därvid följa av 

fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska förvaltningen ingår 

medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår 

också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att 

vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår 

bland annat att: 

 Handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt placera medel. 

 Handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal med, eller 

uppdrag från kommunens företag.  

 Fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av kommunens fasta 

och lösa egendom. 

 Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 Ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.  

 Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med 

särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit. 



 

 REGLEMENTE 7(12) 
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 Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i kommunen och de bolag 

som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, utvecklas.   

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd redovisning och 

delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om kommunal redovisning. 

Personalpolitik 

5 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det sammanhanget att:  

 vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.  

 ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska frågor.  

 besluta om stridsåtgärd.  

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt 

utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om medbestämmande i arbetslivet 

(1976:580) inom andra nämnders verksamhetsområden.  

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

 lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter (2009:47). 

 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet 11-14 §§ 

och 38 § eller kommunens samverkansavtal.  

 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och ersättningar, samt 

besluta om tolkning av desamma.  

Näringsliv 

6 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna. 

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att samverka med näringslivets parter 

samt med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen och verka för åtgärder som strävar 

efter en positiv näringslivsutveckling och ett gott näringslivsklimat. 

 
Information 

7 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informationsverksamhet. Resterande 

nämnder ansvarar för information inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock 

samråda med kommunstyrelsen om informationens utformning.  
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I egenskap av centralt informationsorgan ansvarar kommunstyrelsen för:  

 ledning, samordning och utformning av kommunens övergripande kommunikations- 

och informationsinsatser såsom framtagande och utgivande av kommunala 

informationsbroschyrer, kataloger, publikationer och andra informationsprodukter. 

 utveckling och samordning av kommunens övergripande information på extern och 

intern webbplats. 

 ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering. 

 varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet. 

 frågor som rör kommunens logotyp. 

 informationsfunktionen i den kommunala krisledningsorganisationen. 

Informationsteknik 

8 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens informationsteknik och informationssystem 

(IS/IT) samt för datakommunikation och telefoni.  

Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för: 

 samordning och utveckling av kommunens IS/IT-verksamhet 

 den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/IT-verksamhet 

 driften av kommunens IS/IT-system inklusive datakommunikation 

 kommunens gemensamma telefonväxel samt att samordna den övriga telefonin i 

kommunen 

 samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen 

Upphandling 

9 §  

Kommunstyrelsen är centralt ansvarigt organ för kommunens upphandlings- och 

inköpsverksamhet.  

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att leda och samordna kommunens 

upphandling av varor, tjänster och entreprenader på ett sådant sätt att kommunens 

ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.  

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 10 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 
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Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen (1994:1000).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen enligt lagen om 

kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap (2006:544) samt övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot 

olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift som följer av 

handlingsprogrammet 

Övrig verksamhet 

§ 11 

Det åligger kommunstyrelsen vidare att: 

 Ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits 

åt annan nämnd. 

 Verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och en god livsmiljö. 

 Ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av 

fullmäktiges handlingar.  

 Ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 

 Ansvara för kommunens anslagstavla. 

 Ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna 

hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 12 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 Teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell och/eller 

övergripande betydelse. 

 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också 

besluta i sistnämnda slag av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet 

behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 

kommunens talan, på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 

fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 Köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst Tjugo (20) 

miljoner kronor. 
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 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av 

plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel. 

 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149) och 

fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) och ledningsrättslagen (SFS 1973:1144). 

 Upplåtelse och utarrendering av kommunens mark. 

 Att enligt Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6  §§ 

3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan och 

områdesbestämmelser.  

 Att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4  

§ 24-25. 

 Avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens förvaltningsområde 

med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut av 

kommunfullmäktige. 

 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 13 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i 

kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller annars har intresse i, 

utvecklas och hur den totala ekonomiska ställningen är under budgetåret 

 

Kommunstyrelsens arbetsformer 

Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd 

§ 14 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med kommunens styrelser och 

nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. Ordföranden har därvid rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning. 

Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse två oppositionsråd. 

Oppositionsråden ansvarar för samordningen av kontakterna mellan majoritet och 

oppositionspartier och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden. 

Oppositionsråden äger rätt att närvara vid sammanträde med beredning, nämnd och styrelse 
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eller för särskild arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör 

myndighetsutövning. Kommunfullmäktige beslutar om tjänstgöringsgraden i särskilt beslut.  

Undertecknande av handlingar 

§ 15 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och skrivelser enligt 

beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas av ordföranden och 

kontrasigneras av kommundirektören eller ekonomichefen, I frånvaro av dessa, sker 

undertecknandet i enlighet med den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma 

för kommunstyrelsens verksamheter.  

Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av ordföranden med 

kontrasignation av kommundirektören eller ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker 

undertecknandet i enlighet med den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma 

för kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott  

§ 16 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas:  

 ett arbetsutskott 

 ett personal- och förhandlingsutskott 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personal- och 

förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare.  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens ledamöter och 

ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och ordförande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden och har där 

yttranderätt. Ersättare i personal- och förhandlingsutskottet ska endast närvara vid utskottens 

sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare inkallas till tjänstgöring i 

den av kommunstyrelsen vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid proportionellt 

val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Arbetsutskottet sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. Personal- 

och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. 

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 

ledamöter begär det. 
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Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden samt att fatta 

beslut i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna delegationsordning. Kommunstyrelsen 

får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som arbetsgivare i 

huvudsak i ärenden enligt reglementes, 5 §. Kommunstyrelsen får besluta om 

kompletterande uppdrag för utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets  

10 §, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, befogenheter och 

skyldigheter som framgår av reglemente för krisledningsnämnden.  

Utskottens protokoll ska löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen ska beredas av utskotten, om beredning 

bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Referensorgan 

§ 17 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då skäl föreligger, 

inhämtas från: 

 Handikapprådet   

 Pensionärsrådet  

 Hälso- och trygghetsråd   

 Ungdomsrådet 

 Näringslivsrådet 

Närvarorätt 

§ 18 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman och övriga 

föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 
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Reglemente för Kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-04, § 150 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och 

annan lagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 

Ledningsfunktionen 

1 §   

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den 

har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.  

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av 

kommunens ekonomi och verksamheter.  

2 § 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att bedriva, utveckla, samordna 

och följa upp bland annat: 

 Planeringen av användningen av mark och vatten. 

 Exploateringsverksamheten. 

 Miljö-, natur- och klimatvård samt samordning av kommunens 

interna miljöarbete. 

 Arbetet med strategiska miljöfrågor och en hållbar utveckling. 

 Folkhälsoarbetet. 

 Bostadspolitiken samt att verka för att bostadsförsörjningen och 

samhällsbyggandet främjas. 

 Energiplaneringen och energihushållningen i kommunen. 

 Kommunikations- och informationsverksamheten. 

 Utveckling av informationssystem/IT. 

 Trafikpolitiken samt att verka för en tillfredsställande 

trafikförsörjning. 
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 Utvecklingen och effektiviseringen av den övergripande 

organisationsstrukturen och administrationen. 

 Utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin. 

 Utvecklingen av e-förvaltningen. 

 Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap 

inom hela den kommunala verksamheten. 

 Övergripande näringslivsfrågor. 

 Upphandlingsverksamheten. 

 Utformningen av riktlinjer avseende intern kontroll i den 

kommunala organisationen. 

 Teknisk verksamhet. 

 Personalpolitik. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa:  

 socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls 

 den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god 

kommunal hälso- och sjukvård 

 skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål kan uppfyllas 

 omsorgen om fysiskt och psykiskt funktionshindrade och verka för 

en god omsorg och vård 

Kommunstyrelsen ska med uppmärksamhet följa övriga nämnders 

verksamheter.  

Styrfunktionen 

3 § 

I kommunstyrelsen styrfunktion ingår att: 

 Leda samordningen av utformningen av övergripande mål, riktlinjer 

och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten. 

Kommunstyrelsen ska även redovisa förslag till målformuleringar 

som inte ska göras av annan nämnd. 
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 Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 

verksamheten och ekonomin efterlevs samt att kommunens löpande 

förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. 

 Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret. 

 Utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande 

budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning 

inklusive verksamhetsberättelse mm.  

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 

vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen. 

 Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger eller har intresse, bland annat genom att lämna 

direktiv till kommunens ombud. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 10 kap 3-5§§  kommunallagen (SFS 2017:725) är uppfyllda 

avseende de aktiebolag som kommunen innehar aktier i. 

 Årligen i samband med bokslut i beslut pröva om den verksamhet 

som bedrivit i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger 

eller annars har intresse av enligt 10 kap 2-5§§ i kommunallagen 

(SFS 2017:725) under föregående kalenderår har varit förenligt med 

det fastställda kommunala ändamålet samt har utförts i enlighet med 

de kommunala befogenheterna. Beslut ska delges fullmäktige 

snarast.  Finner styrelsen att brister förelegat ska förslag om lämpliga 

åtgärder lämnas samtidigt till fullmäktige. 

 Utifrån kommunens intressen genomföra en aktiv 

omvärldsbevakning och vid behov föreslå förändringar av, och i, den 

kommunala organisationen. 

 I övrigt följa frågor som rör kommunens utveckling. 

 

KOMMUNSTYRELSENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 

Ekonomisk förvaltning 

4 § 
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Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens ekonomiska förvaltning och 

därvid följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. I den ekonomiska 

förvaltningen ingår medelsförvaltningen, vilken omfattar placering och 

upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 

inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 

som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 

uppgift ingår bland annat att: 

 Handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt 

placera medel. 

 Handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal 

med, eller uppdrag från kommunens företag.  

 Fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av 

kommunens fasta och lösa egendom. 

 Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 Ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.  

 Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 

säkerheten som fullmäktige angivit. 

 Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i 

kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller 

annars har intresse i, utvecklas.   

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om 

kommunal redovisning. 

Personalpolitik 

5 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det 

sammanhanget att:  

 vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.  

 ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska 

frågor.  

 besluta om stridsåtgärd.  
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 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare.  

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders 

verksamhetsområden.  

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare.  

 lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter 

(2009:47). 

 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i 

arbetslivet 11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal.  

 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och 

ersättningar, samt besluta om tolkning av desamma.  

Teknisk verksamhet 

6 §  

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har 

i det sammanhanget att:  

 Vara kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen 

(1971:948). 

 Svara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om 

kommunal parkeringsövervakning (1987:24). 

 Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 

miljöbalken (1998:808) och den kommunala renhållningsordningen.  

 Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt 

avfallsförordningen (2011:927). 

 Handlägga frågor om gaturenhållning enligt lagen om 

gaturenhållning och skyltning (1998:814). 

 Handlägga frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa 

fall (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall 

(1982:198). 

 Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen 

(1998:1276). 
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 Ansvara för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, 

inklusive torghandel.  

 Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412), exklusive fastställelse av taxa.  

 Initiera och bereda ärenden som inrättande av vattenskyddsområden 

enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat.  

 Förvalta kommunens fasta egendom om inte kommunfullmäktige 

beslutat annat i särskilt fall. Detta innebär bl.a. underhåll och skötsel 

av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska anläggningar 

och byggnader.  

 Lokalvård. 

 Hantera bidrag till väghållning.  

 Handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 

funktionsnedsatta. 

 Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.  

Näringsliv 

7 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna. 

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att samverka med 

näringslivets parter samt med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen 

och verka för åtgärder som strävar efter en positiv näringslivsutveckling och 

ett gott näringslivsklimat. 

 
Information 

8 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala 

informationsverksamhet. Resterande nämnder ansvarar för information 

inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock samråda med 

kommunstyrelsen om informationens utformning.  

I egenskap av centralt informationsorgan ansvarar kommunstyrelsen för:  

 ledning, samordning och utformning av kommunens övergripande 

kommunikations- och informationsinsatser såsom framtagande och 

utgivande av kommunala informationsbroschyrer, kataloger, 

publikationer och andra informationsprodukter. 
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 utveckling och samordning av kommunens övergripande information 

på extern och intern webbplats. 

 ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering. 

 varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet. 

 frågor som rör kommunens logotyp. 

 informationsfunktionen i den kommunala 

krisledningsorganisationen. 

Informationsteknik 

9 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens informationsteknik och 

informationssystem (IS/IT) samt för datakommunikation och telefoni.  

Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för: 

 samordning och utveckling av kommunens IS/IT-verksamhet 

 den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/IT-

verksamhet 

 driften av kommunens IS/IT-system inklusive datakommunikation 

 kommunens gemensamma telefonväxel samt att samordna den 

övriga telefonin i kommunen 

 samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen 

Upphandling 

10 §  

Kommunstyrelsen är centralt ansvarigt organ för kommunens upphandlings- 

och inköpsverksamhet.  

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att leda och samordna 

kommunens upphandling av varor, tjänster och entreprenader på ett sådant 

sätt att kommunens ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.  

Kultur och fritid 

11 §  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet.  

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att:  
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 främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. 

 ansvara för folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten. 

 bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader. 

 ansvara för att ett regelverk finns för hyressättning och 

prioriteringsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler 

och anläggningar. 

 handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet gentemot det 

ideella föreningslivet inom Håbo kommun 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 12 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen 

(1994:1000).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen 

enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt 

övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift 

som följer av handlingsprogrammet 

Övrig verksamhet 

§ 13 

Det åligger kommunstyrelsen vidare att: 

 Ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt 

som inte uppdragits åt annan nämnd. 

 Verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och en 

god livsmiljö. 

 Ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och 

utformningen av fullmäktiges handlingar.  

 Ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att 

kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För kommunens 

verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och i 
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förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. 

 Ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 

 Ansvara för kommunens anslagstavla. 

 Ansvara för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och 

se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Delegering från kommunfullmäktige 

§ 14 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 Teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell 

och/eller övergripande betydelse. 

 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag 

av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen 

att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal. 

 Köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst 

Tjugo (20) miljoner kronor. 

 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller 

fastighetsdel. 

 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen (SFS 1973:1149) 

och fastighetsbildningslagen (SFS 1970:988) och ledningsrättslagen 

(SFS 1973:1144). 

 Upplåtelse och utarrendering av kommunens mark. 

 Att enligt Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900) kap 5 §§ 27, 

38-39, kap 6  §§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller 

upphävande av detaljplan och områdesbestämmelser.  

 Att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4  

§ 24-25. 
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 Avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av 

lag eller beslut av kommunfullmäktige. 

 
Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 15 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i 

lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 

äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur den totala ekonomiska 

ställningen är under budgetåret 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd 

§ 16 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela 

arbetstiden åt uppdrag för Håbo kommun. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndförvaltning, 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med 

kommunens styrelser och nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. 

Ordföranden har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse ett 

oppositionsråd. Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna 

mellan majoritet och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför 

kommunstyrelsens sammanträden. Oppositionsrådet äger rätt att närvara vid 

sammanträde med beredning, nämnd och styrelse eller för särskild 

arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör 

myndighetsutövning. Oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag på heltid. 

Undertecknande av handlingar 

§ 17 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och 

skrivelser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas 
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av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller 

ekonomichefen, I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med 

den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för 

kommunstyrelsens verksamheter.  

Låne- och borgensförbindelser ska i första hand undertecknas av 

ordföranden med kontrasignation av kommundirektören eller 

ekonomichefen. I frånvaro av dessa, sker undertecknandet i enlighet med 

den av styrelsen beslutade ordningen för tecknande av firma för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Vid behov bestämmer styrelsen vem som ska underteckna handlingar. 

Utskott  

§ 18 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas:  

 ett arbetsutskott 

 ett personal- och förhandlingsutskott 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personal- och 

förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare.  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens 

ledamöter och ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och 

ordförande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat 

skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse 

en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 

dennes uppgifter. 

Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden 

och har där yttranderätt. Ersättare i övriga utskott ska endast närvara vid 

utskottens sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare 

inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid 

proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskotten sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som 

utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser 

att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 
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Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden 

samt att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna 

delegationsordning. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande 

uppdrag för utskottet. 

Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som 

arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt reglementes, 5 §. Kommunstyrelsen 

får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets  

12 §, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, 

befogenheter och skyldigheter som framgår av reglemente för 

krisledningsnämnden.  

Utskottens protokoll ska löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen ska beredas av utskotten, 

om beredning bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Referensorgan 

§ 19 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då 

skäl föreligger, inhämtas från: 

 Handikapprådet   

 Pensionärsrådet  

 Hälso- och trygghetsråd   

 Ungdomsrådet 

 Näringslivsrådet 

Närvarorätt 

§ 20 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden ska tjänsteman och 

övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 



 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 235 Dnr 2018/00724 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden

att gälla från och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för barn- och

utbildningsnämnden (KS 2016/00541 nr 72253) från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver alla nämnders reglementen ses över ur 

aktualitetssynpunkt. Barn- och utbildningsnämndens reglemente har 

reviderats under den gångna mandatperioden och bedöms vara aktuellt även 

i förhållande till den översyn som gjorts över den politiska organisationen 

(KF 2018-06-11 § 66). Några mindre språkmässiga korrigeringar har gjorts, 

i övrigt är reglementet som fullmäktige föreslås antas i oförändrat skick.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Ärende 10



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 206 Dnr 2018/00724  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden man-
datperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

att gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för barn- och ut-

bildningsnämnden (KS 2016/00541 nr 72253) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver alla nämnders reglementen ses över ur aktu-

alitetssynpunkt. Barn- och utbildningsnämndens reglemente har reviderats 

under den gångna mandatperioden och bedöms vara aktuellt även i förhål-

lande till den översyn som gjorts över den politiska organisationen (KF 

2018-06-11 § 66). Några mindre språkmässiga korrigeringar har gjorts, i öv-

rigt är reglementet som fullmäktige föreslås antas i oförändrat skick.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-09 

Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-09 KS 2018/00724 nr 85324 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden att gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nu gällande reglemente för barn- och 

utbildningsnämnden (KS 2016/00541 nr 72253) från och med 2019-01-

01.    

 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver alla nämnders reglementen ses över ur 

aktualitetssynpunkt. Barn- och utbildningsnämndens reglemente har 

reviderats under den gångna mandatperioden och bedöms vara aktuellt även 

i förhållande till den översyn som gjorts över den politiska organisationen 

(KF 2018-06-11 § 66). Några mindre språkmässiga korrigeringar har gjorts, 

i övrigt är reglementet som fullmäktige föreslås antas i oförändrat skick.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med de, av 

fullmäktige antagna, riktlinjerna för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

– Nu gällande reglemente för barn- och utbildningsnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Författningssamlingen (hemsidan)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2019-01-01 till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Barn- och 

utbildnings-

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00724 nr 85323 

Gäller för  Barn- och utbildningsnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2016-12-12 § 147 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-09 KS 2018/00724 nr 85323 

 

 

  

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden  

§1. Utöver vad som är föreskrivet Reglemente för Håbo kommuns nämnder, skollag, 

skolförordning, kommunallag och annan lagstiftning så gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

§2. Barn-och utbildningsnämnden har ansvar för: 

 Kommunens förskolor, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, 

förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

den kommunala vuxenutbildningen, särskild utbildning för vuxna och utbildning 

i svenska för invandrare. 

 Att kommunens barn och elever som ska erbjudas fritidshem, förskola och 

pedagogisk omsorg får en placering. 

 Att kommunens elever i dess grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång 

samt att skolpliktiga barn som inte går i Håbo kommuns grundskola och 

grundsärskola får föreskriven utbildning. 

 Information om hur de ungdomar som fullgjort skolplikten men som inte fyllt 20 

år sysselsätter sig i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. 

 Kommunens godkännande av huvudmän för fristående förskolor, annan 

pedagogisk verksamhet och fritidshem samt tillsyn av fristående förskolor, 

annan pedagogisk verksamhet och fritidshem. 

 Det som i skollag och skolförordning åligger kommunen som offentlig 

huvudman för skolverksamheten och hemkommun. 

 Kommunens musikskoleverksamhet. 

 Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och gymnasieverksamheter. 

 Beslut om avskrivning av fordran som gäller nämndens förvaltningsområde med 

begränsning som kan följa av lag eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

 



 

 

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 

 

  

 

 

 



 

 REGLE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-01-10 KS 2016/00541 nr 72253 

 
 

Reglemente för Barn- och utbildningsnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 147 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet, skollag, 

skolförordning, kommunallag och annan lagstiftning så gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

Övergripande uppgifter 

1 § 

Barn-och utbildningsnämnden har ansvar för: 

• Kommunens förskolor, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet, 

förskoleklasser, grundskolor, grundsärskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, den kommunala vuxenutbildningen, särskild 

utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 

• Att kommunens barn och elever som ska erbjudas fritidshem, 

förskola och pedagogisk omsorg får en placering. 

• Att kommunens elever i dess grundskola och grundsärskola fullgör 

sin skolgång samt att skolpliktiga barn som inte går i Håbo 

kommuns grundskola och grundsärskola får föreskriven utbildning. 

• Information om hur de ungdomar som fullgjort skolplikten men som 

inte fyllt 20 år sysselsätter sig. Detta i syfte att kunna erbjuda dem 

lämpliga individuella åtgärder. 

• Kommunens godkännande av enskilda huvudmän för fristående 

förskolor och fritidshem samt tillsyn av fristående förskolor och 

fritidshem. 

• Det som i skollag (2010:800) och skolförordning (2011:185) åligger 

kommunen som offentlig huvudman för skolverksamheten, 

hemkommunen och liknande. 

• Kommunens musikskoleverksamhet. 

• Beslut om avskrivning av fordran som gäller nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av 

lag eller beslut av kommunfullmäktige. 

• Kostverksamhet inom barnomsorgs-, skol- och 

gymnasieverksamheter. 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 238 Dnr 2018/00723 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden att

gälla från och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok. nr.

2014.2991) för bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Bygg- och 

miljönämndens reglemente har setts över ur aktualitetssynpunkt. Översynen 

över den politiska organisationen (KF 2018-06-11 § 66) inför ny 

mandatperiod medförde inga förändringar som påverkar nämndens 

verksamhet. I huvudsak har mindre, redaktionella ändringar gjorts. 

Därutöver tillkommer ett tillägg avseende lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, samt om tobakslagen, vilka bygg- och miljönämnden 

också bedöms ansvara för redan i dagsläget.  Dessa är dock inte med i 

befintligt reglemente.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-11 

Nuvarande reglemente 

Förslag till nytt reglemente 

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 209 Dnr 2018/00723  

Reglemente för bygg- och miljönämnden mandatperi-
oden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok. nr. 

2014.2991) för bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Bygg- och miljö-

nämndens reglemente har setts över ur aktualitetssynpunkt. Översynen över 

den politiska organisationen (KF 2018-06-11 § 66) inför ny mandatperiod 

medförde inga förändringar som påverkar nämndens verksamhet. I huvud-

sak har mindre, redaktionella ändringar gjorts. Därutöver tillkommer ett till-

lägg avseende lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, samt om to-

bakslagen, vilka bygg- och miljönämnden också bedöms ansvara för redan i 

dagsläget.  Dessa är dock inte med i befintligt reglemente.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-11 

Nuvarande reglemente 

Förslag till nytt reglemente   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-11 KS 2018/00723 nr 85405 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Reglemente för bygg- och miljönämnden mandatperioden 2018-
2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok. nr. 

2014.2991) för bygg- och miljönämnden från och med 2019-01-01.    

 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver reglementen ses över. Bygg- och 

miljönämndens reglemente har setts över ur aktualitetssynpunkt. Översynen 

över den politiska organisationen (KF 2018-06-11 § 66) inför ny 

mandatperiod medförde inga förändringar som påverkar nämndens 

verksamhet. I huvudsak har mindre, redaktionella ändringar gjorts. 

Därutöver tillkommer ett tillägg avseende lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel, samt om tobakslagen, vilka bygg- och miljönämnden 

också bedöms ansvara för redan i dagsläget.  Dessa är dock inte med i 

befintligt reglemente.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp löpande i enlighet med riktlinjerna för 

styrdokument som antagits av kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Nuvarande reglemente 

– Förslag till nytt reglemente   

__________ 

Beslut skickas till 

Bygg- och miljönämnden 

Författningssamlingen (hemsidan)  

 



 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2019-01-01 till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Bygg- och 

miljö-

nämnden 



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00723 nr 85397 

Gäller för  Bygg- och miljönämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KF 2014-12-15 § 110 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-11 KS 2018/00723 nr 85397 

 

  

Reglemente för bygg- och miljönämnden mandatperioden 
2018-2022 

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder gäller 

bestämmelserna detta reglemente.  

§2. Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom byggnadsväsendet 

enligt plan- och bygglagen. Det innefattar inte planeringen av användningen av 

mark och vatten, då detta ingår i kommunstyrelsens ansvar. 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken, strålskyddslagen, tobakslagen, 

lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt följdförfattningar till nämnda 

lagar. 

 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom livsmedelsområdet 

samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom offentlig livsmedelskontroll 

enligt Europaparlamentets och Rådets förordningar (EG), livsmedelslagen och 

smittskyddslagen samt följdförfattningar till nämnda lagar. 

 

 att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 

geografiska informationssystem. 

 

 att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om lägenhetsregister. 

 

 handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 

 

 besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller 

beslut av kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REGLEMENTE 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för Bygg- och miljönämnden 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-10-08 KS2014/142 nr 2014.2991 

 

Reglemente för bygg- och miljönämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 110 

 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet så gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

Övergripande uppgifter 

1 § 

Bygg- och miljönämnden har till uppgift att svara för:  

 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 

byggnadsväsendet enligt plan- och bygglagen (2010:900). Det innefattar 

inte planeringen av användningen av mark och vatten, då detta ingår i 

kommunstyrelsens ansvar.  

 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet som regleras i miljöbalken (1998:808) och 

strålskyddslagen (1988:220) samt följdförfattningar till nämnda lagar. 

 

 att fullgöra kommunens myndighetsutövande uppgifter inom 

livsmedelsområdet samt de övriga uppgifter som ska bedrivas inom 

offentlig livsmedelskontroll enligt Europaparlamentets och Rådets 

förordningar (EG), livsmedelslagen (2006:804) och smittskyddslagen 

(2004:168) samt följdförfattningar till nämnda lagar. 

 

 att ansvara för de kart- och mättekniska uppgifterna i kommunen samt för 

geografiska informationssystem. 

 

 att ansvara för kommunens åtaganden enligt lagen om lägenhetsregister 

(2006:378). 

 

 handläggning och utbetalning av bostadsanpassningsbidrag. 

 

 besluta om avskrivning av fordran som hänför sig till nämndens förvaltningsområde med 

begränsning som i särskilt fall kan följa av lag eller beslut av kommunfullmäktige. 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 239 Dnr 2018/00722 

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2018-
2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden, att gälla från och

med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente (dok. nr. 2014.2993) för

valnämnden från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Förvaltningen har sett över valnämndens reglemente och konstaterar att 

innehållet i detta är fortsatt relevant. Inga innehållsliga förändringar föreslås 

därför. Dock har vissa språkliga och kosmetiska ändringar gjorts, bland 

annat genom att i högre grad lägga reglementets innehåll i punktform. Detta 

i syfte att förtydliga och att få reglementet mer likt övriga nämnders 

reglementen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för valnämnden 

Nu gällande reglemente för valnämnden 

Ärende 12



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 210 Dnr 2018/00722  

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2018-
2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden, att gälla från och 

med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente (dok. nr. 2014.2993) för val-

nämnden från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. Förvalt-

ningen har sett över valnämndens reglemente och konstaterar att innehållet i 

detta är fortsatt relevant. Inga innehållsliga förändringar föreslås därför. 

Dock har vissa språkliga och kosmetiska ändringar gjorts, bland annat ge-

nom att i högre grad lägga reglementets innehåll i punktform. Detta i syfte 

att förtydliga och att få reglementet mer likt övriga nämnders reglementen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-26 

Förslag till nytt reglemente för valnämnden 

Nu gällande reglemente för valnämnden   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-09-26 KS 2018/00722 nr 85093 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Reglemente för valnämnden mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för valnämnden, att gälla från och 

med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver reglemente (dok. nr. 2014.2993) för 

valnämnden från och med 2019-01-01.   

 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Förvaltningen har sett över valnämndens reglemente och konstaterar att 

innehållet i detta är fortsatt relevant. Inga innehållsliga förändringar föreslås 

därför. Dock har vissa språkliga och kosmetiska ändringar gjorts, bland 

annat genom att i högre grad lägga reglementets innehåll i punktform. Detta 

i syfte att förtydliga och att få reglementet mer likt övriga nämnders 

reglementen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med 

kommunens riktlinjer för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till nytt reglemente för valnämnden 

– Nu gällande reglemente för valnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Valnämnden 

Hemsidan (författningssamlingen)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2019-01-01 och till beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Val-

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00722 nr 85091 

Gäller för  Valnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2014-12-15 § 110 

Relaterade styrdokument Allmänt reglemente för nämnderna 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

  

Reglemente för valnämnden  

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder så 

gäller bestämmelserna i detta reglemente.  

§2. Valnämnden svarar enligt gällande valförfattningar för genomförande av 

 Val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige samt 

Europaparlamentet 

 Rådgivande folkomröstning enligt regeringsformen 

 Kommunal folkomröstning 

§3. Valnämnden ansvarar för alla de administrativa uppgifter som behövs för att ett 

val ska kunna genomföras. Det innebär bland annat att:  

 Föreslå indelning i valdistrikt 

 Utse röstmottagare 

 Genomföra den preliminära rösträkningen 

 Verka för att underlätta allmänhetens deltagande i val 

  

 



 

 

 

REGLEMENTE 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för valnämnden 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-10-08 KS2014/142 nr 2014.2993 

 

Reglemente för valnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 110 

 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet så gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

 

Övergripande uppgifter 

1 § 

Valnämnden svarar enligt gällande valförfattningar för genomförande av 

 val till riksdagen, val till landstings- och kommunfullmäktige samt till Europaparlamentet 

 rådgivande folkomröstning som avses i 8 kap. 4 § regeringsformen, och 

 kommunal folkomröstning  

I valnämndens uppgifter ingår alla de administrativa uppgifter som behövs för att valen ska kunna 

genomföras enligt de regler som gäller för valen. 

Valnämnden ska således under året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas se 

över indelningen i valdistrikt samt, om ändring krävs föreslå lämplig ändrad indelning av 

valdistrikten. Därutöver åligger det valnämnden att utse röstmottagare, tillhandahålla val- och 

förtidsröstsmottagare och genomföra den preliminära rösträkningen. 

Valnämnden ska i samband med allmänna val och folkomröstningar verka för att underlätta 

allmänhetens deltagande i dessa. 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 241 Dnr 2018/00695 

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för vård- och omsorgsnämnden att

gälla från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok nr.

2014.2987) för vård- och omsorgsnämnden från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Beslutet medförde inga 

förändringar som påverkar vård- och omsorgsnämndens nu gällande 

reglemente (dok nr. 2014.2987). I syfte att aktualisera reglementet för 

kommande mandatperiod har förvaltningen dock sett över innehållet i 

befintligt reglemente och föreslår några mindre förändringar:  

Punkten ”Våld i nära relationer” läggs till under nämndens ansvarsområde. 

Nämnden är berörd av dessa frågor och samarbetar med socialnämnden 

kring dessa. Exempelvis har båda nämnder antagit riktlinjerna avseende 

våld i nära relationer. Detta bör synliggöras i reglementet.  

Punkten avseende kommunens betalningsansvar vd utskrivning från 

slutenvården tas bort. Lagen som reglementet hänvisar till i denna punkt är 

upphävd och ansvarsområdet bör kunna omfattas av andra punkter i 

nämndens reglemente.  Att specificera detta betalningsansvar är inte 

nödvändigt. 

I punkten avseende stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 

har den sista bisatsen i meningen tagits bort. Att personerna bedöms 

berättigade till bistånd enligt lag är en förutsättning för att bistånd beviljas 

och detta behöver inte framgå i reglementet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Nuvarande reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 2014.2987) 

Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 84882) 

Ärende 13



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 212 Dnr 2018/00695  

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, mandat-
perioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för vård- och omsorgsnämnden att 

gälla från och med 2019-01-01.   

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok nr. 

2014.2987) för vård- och omsorgsnämnden från och med 2019-01-01.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om politisk organisat-

ion för kommande mandatperiod. Beslutet medförde inga förändringar som 

påverkar vård- och omsorgsnämndens nu gällande reglemente (dok nr. 

2014.2987). I syfte att aktualisera reglementet för kommande mandatperiod 

har förvaltningen dock sett över innehållet i befintligt reglemente och före-

slår några mindre förändringar:  

Punkten ”Våld i nära relationer” läggs till under nämndens ansvarsområde. 

Nämnden är berörd av dessa frågor och samarbetar med socialnämnden 

kring dessa. Exempelvis har båda nämnder antagit riktlinjerna avseende våld 

i nära relationer. Detta bör synliggöras i reglementet.  

Punkten avseende kommunens betalningsansvar vd utskrivning från sluten-

vården tas bort. Lagen som reglementet hänvisar till i denna punkt är upp-

hävd och ansvarsområdet bör kunna omfattas av andra punkter i nämndens 

reglemente.  Att specificera detta betalningsansvar är inte nödvändigt.  

I punkten avseende stöd till personer med funktionsnedsättning enligt LSS 

har den sista bisatsen i meningen tagits bort. Att personerna bedöms berätti-

gade till bistånd enligt lag är en förutsättning för att bistånd beviljas och 

detta behöver inte framgå i reglementet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-20 

Nuvarande reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 2014.2987) 

Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 84882)   

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-09-20 KS 2018/00695 nr 84884 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, mandatperioden 
2019-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

att gälla från och med 2019-01-01.   

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente (dok nr. 

2014.2987) för vård- och omsorgsnämnden från och med 2019-01-01.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2018-06-11 § 66 beslut om politisk 

organisation för kommande mandatperiod. Beslutet medförde inga 

förändringar som påverkar vård- och omsorgsnämndens nu gällande 

reglemente (dok nr. 2014.2987). I syfte att aktualisera reglementet för 

kommande mandatperiod har förvaltningen dock sett över innehållet i 

befintligt reglemente och föreslår några mindre förändringar:  

 Punkten ”Våld i nära relationer” läggs till under nämndens 

ansvarsområde. Nämnden är berörd av dessa frågor och samarbetar 

med socialnämnden kring dessa. Exempelvis har båda nämnder 

antagit riktlinjerna avseende våld i nära relationer. Detta bör 

synliggöras i reglementet.  

 Punkten avseende kommunens betalningsansvar vd utskrivning 

från slutenvården tas bort. Lagen som reglementet hänvisar till i 

denna punkt är upphävd och ansvarsområdet bör kunna omfattas av 

andra punkter i nämndens reglemente.  Att specificera detta 

betalningsansvar är inte nödvändigt.  

 I punkten avseende stöd till personer med funktionsnedsättning 

enligt LSS har den sista bisatsen i meningen tagits bort. Att 

personerna bedöms berättigade till bistånd enligt lag är en 

förutsättning för att bistånd beviljas och detta behöver inte framgå i 

reglementet.     

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp löpande i enlighet med, de av 

kommunfullmäktige antagna, riktlinjerna för styrdokument.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-09-20 KS 2018/00695 nr 84884 

 

Beslutsunderlag 

– Nuvarande reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 

2014.2987) 

– Förslag till nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden (dok. nr. 

84882)   

__________ 

Beslut skickas till 

Författningssamlingen (hemsidan) 

Vård- och omsorgsnämnden  

 



 

 

 

REGLEMENTE 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-10-08 KS2014/142 nr 2014.2987 

 

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, § 110 

 

Utöver vad som är föreskrivet i det allmänna nämndreglementet, kommunallag så gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Övergripande uppgifter 

1 § 

Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara för:  

 Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), omfattande särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor. 

 Hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende. 

 Bostäder med särskild service för människor med fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar. 

 Dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med funktionsnedsättningar och 

annan äldre- och funktionshinderverksamhet som hör samman med dessa.  

 Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) under förutsättning att de tillhör någon i lagen angiven 

personkrets (§ 1 LSS). 

 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). 

 Betalningsansvar för medicinskt utskrivningsklara enligt lagen om betalningsansvar för viss 

hälso- och sjukvård inom äldre- och funktionshindersomsorgen. 

 Hemsjukvård i ordinärt boende.  

 Prövning av tillstånd till resor enligt lag (1997:736) om färdtjänst och lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst. 

 Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 

 Stöd till anhöriga. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2019-01-01 och till beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Vård- och 

omsorgs-

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00695 nr 84882 

Gäller för  Vård- och omsorgsnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2014/00142, nr. 2014.2987, antaget 2014-12-15 § 110 

Relaterade styrdokument Allmänt reglemente för nämnderna 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

  

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 

§1. Utöver vad som är föreskrivet i Reglemente för Håbo kommuns nämnder och 

kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

§2. Vård- och omsorgsnämnden har till uppgift att inom kommunen svara för:   

 Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta enligt socialtjänstlagen (SoL), 

omfattande särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre 

människor.  

 Hemtjänst, stöd och service i ordinärt boende.  

 Bostäder med särskild service för människor med fysiska eller psykiska 

funktionsnedsättningar.  

 Dagverksamhet/daglig verksamhet till äldre och personer med 

funktionsnedsättningar och annan äldre- och funktionshinderverksamhet som 

hör samman med dessa.   

 Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

 Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar som vårdgivare enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL).  

 Hemsjukvård i ordinärt boende.   

 Prövning av tillstånd till resor enligt lag om färdtjänst och lag om 

riksfärdtjänst.  

 Föreningsbidrag inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde.  

 Stöd till anhöriga.  

 Våld i nära relationer. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 242 Dnr 2018/00728 

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden daterad

2018-11-26 att gälla från och med 2019-01-01. 

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente för

krisledningsnämnden (KS nr. 2014.1551) från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Krisledningsnämndens reglemente bedöms vara aktuellt och föreslås därför 

lämnas oförändrat, med undantag för ett mindre förtydligande i § 2.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) föreslår följande tillägg: 

§ 2 förslag till reglemente, tillägg vice ordförande

§ 3 förslag till reglemente, kommundirektör ska kunna kalla in.

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Fredrik Anderstedts (S) tillägg. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag med Fredrik Anderstedts (S) tillägg och finner att så sker.  

Ärende 14



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 213 Dnr 2018/00728  

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden att gälla 

från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente för krislednings-

nämnden (KS nr. 2014.1551) från och med 2019-01-01.    

Sammanfattning  

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. Krisled-

ningsnämndens reglemente bedöms vara aktuellt och föreslås därför lämnas 

oförändrat, med undantag för ett mindre förtydligande i § 2.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-17 KS 2018/00728 nr 85540 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 2018-
2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för krisledningsnämnden att gälla 

från och med 2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige upphäver nuvarande reglemente för 

krisledningsnämnden (KS nr. 2014.1551) från och med 2019-01-01.    

 

Sammanfattning 

Inför ny mandatperiod behöver nämndernas reglementen ses över. 

Krisledningsnämndens reglemente bedöms vara aktuellt och föreslås därför 

lämnas oförändrat, med undantag för ett mindre förtydligande i § 2.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Kommunens styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med de, av 

fullmäktige antagna, riktlinjerna för styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för krisledningsnämnden 

– Nu gällande reglemente för krisledningsnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Krisledningsnämnden 

Författningssamlingen (hemsidan) 

Säkerhetssamordnare  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid 2019-01-01 tills beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Krislednings

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00728 nr 85470 

Gäller för  Krisledningsnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Reglemente för krisledningsnämnden, KF §110/2014 

Relaterade styrdokument  



 

 REGLEMENTE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-15 KS 2018/00728 nr 85470 

 

 

  

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

§1 

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 

extraordinär händelse. 

Begreppet extraordinär händelse definieras i lagen om extraordinära händelser, 1 kap, § 4: 

”Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 

en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”. 

§ 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämndens ordförande. 

§ 3 

Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer när 

en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får besluta 

på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. 

Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

§ 4 

Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd. 

Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

specifika händelsens art och omfattning 

Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt – 

skall dessförinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra 

sig. 

Så snart förhållanden medger detta skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden övertagit skall återgå till ordinarie nämnd. 

§ 5 

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att de uppgifter som krisledningsnämnden övertagit 

skall återgå till ordinarie nämnd. 



 

 REGLEMENTE 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-15 KS 2018/00728 nr 85470 

 

 

 

§ 6 

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga. 

§ 7 

Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 

drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller 

landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. 

§ 8 

För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller Lagen om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap 

(2006:544) och Kommunallagen (2017:725). 



 

 

 

REGLEMENTE 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglemente för Krisledningsnämnden 

 

 



 

 REGLEMENTE 2 

 Datum Vår beteckning 

 2014-05-05 KS nr 2014.1551 

 

Reglemente för krisledningsnämnden 

§1 

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 

extraordinär händelse. 

 

Begreppet extraordinär händelse definieras i lagen om extraordinära händelser, 1 kap, § 4: ”Med 

extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 

störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 

skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”. 

 

§ 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. 

 

§ 3 

Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer när en 

extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. 

 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får besluta på 

nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

 

Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

 

§ 4 

Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd. 

Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den specifika 

händelsens art och omfattning 

 

Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt – skall 

dessförinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra sig. 

 

Så snart förhållanden medger detta skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden 

övertagit skall återgå till ordinarie nämnd. 

 

§ 5 

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att de uppgifter som krisledningsnämnden övertagit skall 

återgå till ordinarie nämnd. 

 

§ 6 

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga. 

 

§ 7 

Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av 

en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till 

skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. 

 

 

 



 

 REGLEMENTE 3 

 Datum Vår beteckning 

 2014-05-05 KS nr 2014.1551 

 

§ 8 

För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller Lagen om kommuners och landstings åtgärder 

inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap (2006:544) och 

Kommunallagen (1991:900). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid 2019-01-01 tills beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnare

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Krislednings

nämnden 



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00728 nr 85470 

Gäller för  Krisledningsnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Reglemente för krisledningsnämnden, KF §110/2014 

Relaterade styrdokument  



 

 REGLEMENTE 3(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-26 KS 2018/00728 nr 86652 

 

  

Reglemente för krisledningsnämnden mandatperioden 
2018-2022 

§1 

Krisledningsnämnden är kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av en 

extraordinär händelse. 

Begreppet extraordinär händelse definieras i lagen om extraordinära händelser, 1 kap, § 4: 

”Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär 

en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting”. 

§ 2 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd. Ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande i 

arbetsutskottet är också krisledningsnämndens vice ordförande.  

§ 3 

Ordförande i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, bedömer när 

en extraordinär händelse medför att nämnden måste träda i funktion. Även 

kommundirektören kan göra denna bedömning.  

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller vid dennes förhinder vice ordförande, får besluta 

på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 

avvaktas. 

Sådana beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 

§ 4 

Krisledningsnämnden får ta över beslutanderätt från annan nämnd. 

Beslutanderätt får endast övertas i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den 

specifika händelsens art och omfattning 

Krisledningsnämndens beslut skall omedelbart tillställas berörd nämnd och – om möjligt – 

skall dessförinnan krisledningsnämnden ha berett berörd nämnds ordförande tillfälle att yttra 

sig. 

Så snart förhållanden medger detta skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som 

nämnden övertagit skall återgå till ordinarie nämnd. 

§ 5 

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att de uppgifter som krisledningsnämnden övertagit 

skall återgå till ordinarie nämnd. 



 

 REGLEMENTE 4(4) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-26 KS 2018/00728 nr 86652 

 

 

§ 6 

Krisledningsnämnden har till sitt förfogande samtliga de resurser som befinns nödvändiga. 

§ 7 

Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 

drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller 

landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget. 

§ 8 

För krisledningsnämndens verksamhet i övrigt gäller Lagen om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap 

(2006:544) och Kommunallagen (2017:725). 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 243 Dnr 2018/00720 

Upphävande av reglemente för 
överförmyndarnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för överförmyndarnämnden

från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27§16 att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som 

värdkommun. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade också att anta föreslaget reglemente för den 

gemensamma överförmyndarnämnden.  

Inför att Håbo kommun, vid årsskiftet, ska ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden behöver befintligt reglemente för Håbo kommuns 

överförmyndarnämnd (dnr. 2014/00142 nr 2014.2992) upphävas, då 

nämnden upphör.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Protokollsutdrag, KF 2017-02-27 § 16 

Ärende 15



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 214 Dnr 2018/00720  

Upphävande av reglemente för överförmyndarnämn-
den 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för överförmyndarnämnden 

från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27§16 att bilda en gemensam över-

förmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älv-

karleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som värdkom-

mun. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. Kommunfullmäktige beslu-

tade också att anta föreslaget reglemente för den gemensamma överförmyn-

darnämnden.  

Inför att Håbo kommun, vid årsskiftet, ska ingå i den gemensamma över-

förmyndarnämnden behöver befintligt reglemente för Håbo kommuns över-

förmyndarnämnd (dnr. 2014/00142 nr 2014.2992) upphävas, då nämnden 

upphör.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-09-25 

Protokollsutdrag, KF 2017-02-27 § 16   

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-09-25 KS 2018/00720 nr 85075 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Upphävande av reglemente för överförmyndarnämnden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige upphäver reglemente för överförmyndarnämnden 

från och med 2019-01-01.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-27§16 att bilda en gemensam 

överförmyndarnämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, 

Älvkarleby och Östhammars kommuner med Uppsala kommun som 

värdkommun. Beslutet gäller från och med 2019-01-01. 

Kommunfullmäktige beslutade också att anta föreslaget reglemente för den 

gemensamma överförmyndarnämnden.  

Inför att Håbo kommun, vid årsskiftet, ska ingå i den gemensamma 

överförmyndarnämnden behöver befintligt reglemente för Håbo kommuns 

överförmyndarnämnd (dnr. 2014/00142 nr 2014.2992) upphävas, då 

nämnden upphör.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Protokollsutdrag, KF 2017-02-27 § 16   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Författningssamlingen (hemsidan) 

Socialförvaltningen - för kännedom  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 16 Dnr 2016/00693  

Enköpings kommuns inträde som medlem i den ge-
mensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, under förutsättning av att motsvarande be-

slut fattas i berörda kommuner, att bilda en gemensam överförmyndar-

nämnd för Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och 

Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och 

med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till reglemente för 

den gemensamma överförmyndarnämnden.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att anta bifogat förslag till avtal om sam-

verkan. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att överförmyndarnämnden i Uppsala län 

samt Enköpings kommun, för tiden 1 maj 2017 – 31 december 2018, sam-

verkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt godkänna avtal 

om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning. 

5. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsens ordförande Carina 

Lund att teckna samverkansavtalen för Håbo kommuns räkning.  

Sammanfattning  

Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby samt Östhammar kom-

muner har överenskommit att samverka i en gemensam nämnd för överför-

myndarfrågor. Enköpings kommun har hemställt om att få ingå i den ge-

mensamma nämnden.  

För att möjliggöra Enköpings kommuns deltagande i den gemensamma 

överförmyndarnämnden så behöver ett antal beslut fattas av respektive 

kommuns kommunfullmäktige avseende bildandet av en ny gemensam 

överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019, med Enköpings kom-

mun som ny medlem, samt godkänna nya avtal om samverkan dels i en ge-

mensam överförmyndarnämnd från och med 1 januari 2019 och dels mellan 

nuvarande överförmyndarförvaltning och Enköpings kommun för tiden 1 

maj 2017 – 31 december 2018. 

Sammantaget innebär detta att en ny överförmyndarnämnd inrättas från och 

med 1 januari 2019, och att Enköpings kommun från och med 1 maj 2017 

kommer att ingå i den gemensamma kansliorganisationen som återfinns i 

Uppsala kommun. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-02-27  

Kommunfullmäktige  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut, nya reglementen och samverkansavtal har bifogats ären-

det från överförmyndarnämnden i Uppsala kommun. Kommunstyrelsens 

förvaltning har berett ärendet och förslår kommunstyrelsen föreslår kom-

munfullmäktige att anta de föreliggande förslagen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2017-02-13 § 36 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-31 § 24 

Tjänsteskrivelse 2017-01-05 

Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Förslag till avtal om samverkan om gemensam överförmyndarförvaltning 

Skrivelse från överförmyndarnämnden i Uppsala län 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Enköpings kommun 

Heby kommun 

Knivsta kommun 

Tierps kommun 

Uppsala kommun 

Älvkarleby kommun 

Östhammars kommun 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 244 Dnr 2018/00712 

Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för intern kontroll

(Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16). 

Sammanfattning 

Efter översynen av kommunens styrdokument har reglementet för intern 

kontroll reviderats. Förändringar i kommunallagen samt justering av Håbo 

kommuns styrmodell har krävt en omarbetning av det nu gällande 

reglementet som antogs av KF 2006-02-27. 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern 

kontroll i kommunens verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är 

att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 

fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i 

kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att kommunstyrelsen ska ha 

uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern 

kontroll samt hur planering och uppföljning av den interna kontrollen ska 

genomföras.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Reglemente för intern kontroll 

Reglemente Intern kontroll (Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16) 

Ärende 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-11-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 215 Dnr 2018/00712 

Reglemente för intern kontroll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för intern kontroll.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare reglemente för intern kontroll

(Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16). 

Sammanfattning 

Efter översynen av kommunens styrdokument har reglementet för intern 

kontroll reviderats. Förändringar i kommunallagen samt justering av Håbo 

kommuns styrmodell har krävt en omarbetning av det nu gällande reglemen-

tet som antogs av KF 2006-02-27. 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern kon-

troll i kommunens verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är att 

säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl fun-

gerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i kom-

munallagen 6 kap § 1 där det framgår att kommunstyrelsen ska ha uppsikt 

över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över kommunal verk-

samhet som bedrivs i kommunalägda bolag och kommunalförbund som 

kommunen är medlem i.  

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verk-

samhetsområde och bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta an-

svaret för den interna kontrollen inom bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern kon-

troll samt hur planering och uppföljning av den interna kontrollen ska ge-

nomföras.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Reglemente för intern kontroll 

Reglemente Intern kontroll (Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16)  
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Reglemente för intern kontroll 

Förslag till beslut  

1. Fullmäktige antar reglemente för intern kontroll. 

2. Fullmäktige upphäver tidigare reglemente för intern kontroll (Dnr KS 

2005/156 – Hid 2006.16). 

Sammanfattning 

Efter översynen av kommunens styrdokument har reglementet för intern 

kontroll reviderats. Förändringar i kommunallagen samt justering av Håbo 

kommuns styrmodell har krävt en omarbetning av det nu gällande 

reglementet som antogs av KF 2006-02-27. 

Reglementet för intern kontroll syftar till att säkerställa en god intern 

kontroll i kommunens verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är 

att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel.  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl 

fungerande system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i 

kommunallagen 6 kap § 1 där det framgår att kommunstyrelsen ska ha 

uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. Där framgår även att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 

kommunal verksamhet som bedrivs i kommunalägda bolag och 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 

verksamhetsområde och bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom bolaget/förbundet. 

Reglementet fastställer vilka roller och ansvar som omfattas av intern 

kontroll samt hur planering och uppföljning av den interna kontrollen ska 

genomföras. 

Ärendet 

Under året har en översyn gjorts av kommunens styrdokument. Där 

framkom att reglementet för intern kontroll behövde uppdateras och 

revideras. Vissa förändringar har gjorts i kommunallagen gällande intern 

kontroll vilket var en av orsakerna till att reglementet behövde uppdateras. 

Även kommunens reviderade styrmodell har viss påverkan på hur den 

interna kontrollen ska gå till vilket förtydligats i detta reglemente.  

Den största skillnaden jämfört med tidigare reglemente är ett förtydligande 

hur kontrollen ska gå till med riskanalys, kontroll och åtgärder, vilket leder 

till att samtliga nämnders internkontroll inom kommunen blir likartad. Ett 
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systemstöd har även tagits fram i verksamhetssystemet Stratsys som stöd i 

planering och uppföljning av den interna kontrollen för verksamheterna. 

Ytterligare en skillnad är att detta reglemente även i tillämpningsbara delar 

omfattar de kommunala bolagen samt det kommunalförbund som 

kommunen är medlem i. 

I det tidigare reglementet finns ett avsnitt för anvisningar till den interna 

kontrollen. Då den interna kontrollen är en del av styrning och ledning så 

kommer nu anvisningarna att integreras i handboken för styrning och 

ledning. Förhoppningen är då att den interna kontrollen blir en naturlig del 

av planeringen och uppföljningen inom kommunens samtliga verksamheter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Reglementet för intern kontroll syftar till att i en rimlig grad säkerställa att: 

 kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik 

 informationen som besluten grundar sig på är tillräcklig och 

tillförlitlig 

 lagens bestämmelser, myndighetsföreskrifter och fattade beslut 

iakttas 

 egendom och resurser tryggas 

Riskanalys, kontroller och i vissa fall åtgärder ska genomföras löpande 

under året för att minimera uppkomst av oegentligheter eller brister.  

Avsaknad av ett reglemente för intern kontroll skulle kunna få stora 

ekonomiska konsekvenser då risken är att bister eller andra oegentligheter 

inte upptäcks och åtgärdas. 

Uppföljning 

Uppföljning sker enligt kommunens riktlinjer för styrdokument. 

Beslutsunderlag 

– Reglemente för intern kontroll 

– Reglemente Intern kontroll (Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16)   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder i Håbo kommun 

Samtliga förvaltningar i Håbo kommun 

Samtliga kommunalägda bolag och kommunförbund i Håbo kommun 

Ekonomichef 

Författningssamlingen (hemsidan) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare, dock längst fyra år från antagande 

Dokumentansvarig "[Ange ansvarig tjänstemannafunktion]"  

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Intern 

kontroll 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00712 nr 85003 

Gäller för  Samtliga nämnder och i tillämpningsbara delar även kommunala 

bolag och kommunalförbund 

Tidpunkt för "[Ange datum för senaste aktualitetsprövning]"  

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2006-02-27, Dnr KS 2005/156 – Hid 2006.16 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  



 

 REGLEMENTE 3(8) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

 

Innehåll 
Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

§1. Syfte med reglementet 4 

§2. Verksamhet som omfattas av reglementet 4 

§3. Roller och ansvar 4 

a. Kommunstyrelsen 4 

b. Nämnderna 5 

c. Förvaltningschef 5 

d. Budgetansvariga chefer 5 

e. Alla anställda 5 

§4. Riskanalys  6 

§5. Planering och uppföljning av intern kontroll 7 

a. Årlig plan för intern kontroll 7 

b. Uppföljning av planen för intern kontroll 7 

§6. De kommunala bolagen/kommunalförbund 8 

a. Bolagsstyrelsens/förbundsdirektionens uppgifter 8 

§7. Årlig utvärdering av kommunens system för intern kontroll 8 

a. Kommunstyrelsens skyldigheter 8 

 



 

 REGLEMENTE 4(8) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-19 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

 

 

 

Reglemente för intern kontroll 

§1. Syfte med reglementet 

I enlighet med kommunallagens 6:e kapitel syftar detta reglemente till att säkerställa en 

god intern kontroll i kommunens verksamheter. Avsikten med den interna kontrollen är 

att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Den interna kontrollen ska 

bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten med medborgarnas bästa 

för ögonen bedrivs effektivt och säkert. 

Detta innebär att Håbo kommun med en rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att: 

 Kommunens verksamhet är ekonomisk och resultatrik 

 Informationen som besluten grundar sig på är tillräcklig och tillförlitlig 

 Lagens bestämmelser, myndighetsföreskrifter och fattade beslut iakttas 

 Egendom och resurser tryggas 

Med en rimlig grad av säkerhet menas att en avvägning måste göras mellan kontroll och 

nytta. I denna bedömning ska inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten 

av att upprätthålla förtroendet för kommunens samtliga verksamheter. 

 

§2. Verksamhet som omfattas av reglementet 

Detta reglemente gäller för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Reglementet gäller 

även i tillämpbara delar för de kommunala bolagen samt kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Enköping/Håbo. 

 

§3. Roller och ansvar 

a. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns ett väl fungerande 

system för intern kontroll i kommunen. Ansvaret regleras i kommunallagen 6 kap § 1 där 

det framgår att kommunstyrelsen ska ”leda och samordna förvaltningen av kommunens 

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma 

nämnders verksamhet”. 

Kommunstyrelsens ansvar är att se till att en organisation för intern kontroll upprättas 

inom kommunen, att den fungerar ändamålsenligt samt att rapporteringen av den interna 

kontrollen är tillfredsställande. I ansvaret ingår också att utforma kommunövergripande 

rutiner för planering och uppföljning av intern kontroll, att utforma konkreta anvisningar 

för nämndernas rapportering samt att bevaka att reglementet för intern kontroll följs. 

Kommunstyrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunalägda bolag och kommunalförbund som kommunen är medlem i (KL 6 kap § 

1). 
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b. Nämnderna 

Respektive nämnd har ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde 

(kommunallagen 6 kap. § 6). I ansvaret ligger att utifrån principerna i detta reglemente: 

 Upprätta en organisation för nämndens interna kontroll 

 Vid behov utforma kompletterande regler och anvisningar för den interna 

kontrollen anpassad till nämndens behov 

 Upprätta en planering för hur genomförandet av den interna kontrollen ska gå till 

 Fastställa hur brister i den interna kontrollen ska rapporteras 

 Åtgärda de brister i verksamheten som uppmärksammas genom den interna 

kontrollen 

c. Förvaltningschef 

Inom en nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen (eller motsvarande) 

för att de konkreta interna rutinerna i verksamheten är utformade så att en god intern 

kontroll kan upprätthållas. 

d. Budgetansvariga chefer 

Budgetansvariga chefer ska informera underställd personal om vilka regler, anvisningar 

och rutiner för upprätthållande av en god intern kontroll som gäller inom respektive 

verksamhet/avdelning/enhet. De ska även se till att de arbetsmetoder som används bidrar 

till en god intern kontroll. 

Med budgetansvarig chef avses befattningshavare i arbetsledande ställning med 

budgetansvar inom alla nivåer i organisationen. De ansvarar för att arbetet inom sitt 

ansvarsområde följer gällande styrdokument och anvisningar för den interna kontrollen. 

Till styrdokumenten räknas detta reglemente, av nämnden beslutad internkontrollplan 

samt övriga eventuella mål, regler, rutiner och anvisningar om intern kontroll. 

e. Alla anställda 

Alla anställda är skyldiga att följa de regler, anvisningar och rutiner för upprätthållande 

av god intern kontroll som gäller inom respektive verksamhet. 

Fel och brister i verksamheten som identifierats genom den interna kontrollen ska 

omedelbart rapporteras till närmast överordnad som i sin tur rapporterar vidare uppåt i 

organisationen. Syftet med rapporteringssystemet är att man inom förvaltningen 

omgående ska få signaler om de fel och brister som förekommer och därmed direkt 

kunna vidta åtgärder. 
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§4. Riskanalys 

Respektive nämnd ska genomföra en riskanalys. Målet med analysen är att identifiera 

och värdera de största riskerna som hotar nämndens verksamhet. 

Vid identifiering av risker ska det särskilt beaktas att en god intern kontroll ska 

genomsyra allt arbete och att risker därför ska sökas i ledningsprocesser, 

verksamhetsprocesser och stödprocesser (till exempel ekonomi- och andra administrativa 

processer). Vilka större risker finns exempelvis som hotar att målen för verksamheten 

inte uppnås, att regler och avtal inte följs eller att avsiktliga eller oavsiktliga fel kan 

uppstå? 

Analysen ska dokumenteras och uppdateras vid behov för att säkerställa att den omfattar 

aktuella risker. Identifierade risker ska värderas utifrån en bedömning av sannolikheten 

för att risken inträffar och vilken konsekvens för verksamheten risken medför. 

Bedömningen av sannolikhet och konsekvens sker utifrån tre nivåer enligt Håbo 

kommuns modell för identifiering och hantering av risker. 

 

Respektive nämnd ska i sin styrning av verksamheten vidta åtgärder i syfte att förebygga 

allvarliga risker. 

En genomförd risk- och konsekvensanalys ska vara en av utgångspunkterna vid 

planering av verksamheten. För att upprätta en god intern kontroll är det inte tillräckligt 

att genom kontroller försöka upptäcka och korrigera fel och brister. Respektive nämnd 

och förvaltning ska även vidta åtgärder för att förhindra de risker som inte kan 

accepteras. Dessa förebyggande insatser påverkar planeringen av verksamheten och kan 

därför behöva ingå i nämndens verksamhetsplan. 
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Om man exempelvis genom risk- och konsekvensanalysen bedömt att verksamheten kan 

komma att utsättas för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet bör 

åtgärder vidtas för att förebygga detta. 

 

§5. Planering och uppföljning av intern kontroll 

a. Årlig plan för intern kontroll 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska årligen anta en plan för uppföljning av sin 

interna kontroll. Nämnderna ska i samband med att planen för den egna interna 

kontrollen beslutats delge denna till kommunstyrelsen. 

Den interna kontrollplanen ska innehålla granskningsområden som valts ut för året med 

utgångspunkt i riskanalysen. I planeringen ska en avvägning göras mellan den insats en 

viss kontroll kräver och den förväntade nyttan av kontrollen. Då en god intern kontroll 

ska genomsyra allt arbete är det viktigt att åstadkomma en sådan blandning av kontroller 

där både kärnverksamhet och ekonomi/stödverksamhet kontrolleras. För vart och ett av 

de områden/processer som ska granskas ska det framgå: 

 Den riskbedömning som gjorts 

 Vad som ska kontrolleras 

 Hur kontrollen går till 

 Vem som ansvarar för kontrollen 

 När och hur ofta kontrollen ska göras 

 Hur kontrollen ska dokumenteras 

 Redovisa vilka eventuella åtgärder som behöver göras 

- Kopplat direkt till risken (beroende på riskens art och allvar) 

- Kopplat till kontrollen (beroende på om kontrollen påvisat brister) 

Vid val av kontrollmetod och urval av områden som ska granskas ska utgångspunkten 

alltid vara att granskningen ska inriktas på de områden eller processer där risken för 

brister och konsekvenserna av eventuella fel är allvarligast. Vid stickprovsgranskning 

ska också en bedömning av urvalets storlek göras. Genomförandet av kontrollerna ska 

även planeras med ett oberoendeperspektiv för att undvika självgranskning. 

b. Uppföljning av planen för intern kontroll 

Förvaltningschefen (eller motsvarande) svarar för att rapportera till nämnden om hur den 

interna kontrollen fungerar. Uppföljningen ska ske årligen till ansvarig nämnd. 

Rapporteringen ska ge en samlad bild hur den interna kontrollen fungerar, vilka 

iakttagelser som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits för att hantera identifierade 

risker. Om inte kontroll har kunnat genomföras enligt plan ska detta särskilt 

kommenteras med information om orsak. 

Rapporteringen ska också innehålla eventuella förslag på förbättringar avseende 

systemet för intern kontroll. 

Vidare ska förvaltningschefen omedelbart rapportera till nämnden och 

kommundirektören om allvarligare fel eller brister i verksamheten identifierats genom 

den interna kontrollen. 
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§6. De kommunala bolagen/kommunalförbund 

a. Bolagsstyrelsens/förbundsdirektionens uppgifter 

Bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom bolaget. Bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen ska informera kommunstyrelsen om 

hur bolagets interna kontroll fungerar. Rapporteringen ska också innehålla eventuella 

förslag på förbättringar avseende systemet för intern kontroll. 

Vidare ska bolagsstyrelsen/förbundsdirektionen omedelbart rapportera till 

kommunstyrelsen om allvarligare fel eller brister i verksamheten identifierats genom den 

interna kontrollen. 

 

§7. Årlig utvärdering av kommunens system för intern kontroll 

a. Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsen ska årligen utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. 

Utgångspunkt för denna utvärdering är den egna och övriga nämnders rapportering om 

intern kontroll. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen 

fungerar i de kommunala bolagen/kommunalförbund. 

Kommunstyrelsen ska utifrån upprättade planer och uppföljningar av den interna 

kontrollen analysera följande: 

 Ändamålsenligheten i beslutade planer för intern kontroll. Täcker planerna 

väsentliga områden, omfattar kontrollerna både kärnverksamhet och 

ekonomi/stödverksamhet? 
 

 Genomförande och utfall av utförda kontroller. Har planerade kontroller 

genomförts på ett lämpligt sätt, vad visar utfallet av kontrollerna? 
 

 Hanteringen av brister som identifierats genom den interna kontrollen. Har 

felaktigheter korrigerats, har allvarliga brister kommunicerats i enlighet med 

detta reglemente? 
 

 Eventuella förslag till förbättringar av de kommunövergripande processerna för 

intern kontroll som redovisats av respektive nämnd. 

Med utgångspunkt från analysen ska kommunstyrelsen bedöma om kommunens samlade 

system för intern kontroll är väl fungerande eller om det finns anledning att vidta 

åtgärder i syfte att stärka den interna kontrollen. Kommunstyrelsen kan med 

utgångspunkt från sin bedömning göra påpekanden, lämna råd och anvisningar samt i 

vissa fall försöka få kommunfullmäktige att ingripa. 
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Inledning 
Detta dokument reglerar hanteringen av intern kontroll i Håbo kommun. 
Dokumentet revideras årligen.  
 
Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har respektive nämnd och 
styrelse. Detta fastslås i kommunallagens 6 kap 7 §. Styrelsen har ett 
större ansvar eftersom de även ska upprätta och utforma kommun-
övergripande regler och anvisningar för den interna kontrollen. 
Detta sker nu i form av ett kontrollreglemente med tillhörande kommenta-
rer och anvisningar till den interna kontrollen. 

Övriga reglemente, policys och styrdokument för att säkerställa den inter-
na kontrollen, som beslutas särskilt av kommunfullmäktige/ - styrelse, 
nämnd kommer även fortsättningsvis att hanteras separat.  
 

 Attestreglemente  
 Finanspolicyn  
 Budgetstyrprinciper  
 Delegationsreglemente 

 

Intern kontroll - syfte och omfattning 
 
Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv förvaltning och 
att undgå allvarliga fel. Detta uppnås genom att anpassa organisationen 
och införa metoder och rutiner som syftar till att: 
 

 Öka effektiviteten inom alla nivåer av organisationen 
 Säkra kommunens tillgångar 
 Säkra en korrekt ärendehandläggning genom att bestämmelser och 
överenskommelser efterlevs 

 Förhindra att kommunen drabbas av förluster till följd av fel eller 
brott och andra oegentligheter 

 Säkra att pengar och andra resurser används i överensstämmelse 
med tagna beslut 

 Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning 
 Skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter 
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Övergripande målsättningar för intern kontroll 
 
Intern kontroll ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande 
mål uppnås:  
 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. 
 

Målet ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet innebär bl a att ha 
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att 
fattade beslut verkställs och följs upp i förhållande till fastställd verksam-
hetsidé och mål.  
  

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om 
verksamheten.  

 
Målet tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
innebär att kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhets-
ansvariga ska ha tillgång till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en 
ändamålsenlig och tillförlitlig redovisning av verksamhetens prestationer 
avseende kvantitet och kvalitet samt övrig relevant information om verk-
samheten och dess resursanvändning.  
 

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer 
m.m. 

  
Målet efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm innefattar 
lagstiftning såväl som kommunens interna regelverk samt ingångna avtal 
med olika parter.  
 

Organisation 
 

 Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för verksamheterna och be-
slutar om nämndernas organisation och verksamhetsformer. 

 
 Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltning-
en av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga 
nämnders och kommunala bolags verksamheter. I detta ligger att 
utforma anvisningar och regler för den interna kontrollen. 

 
 Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och 

riktlinjer fullmäktige fastställt. Respektive nämnd har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen. Nämnderna ska vid behov ut-
forma konkretiserade anvisningar (nämndspecifika tillämpningsföre-
skrifter) för den interna kontrollen. 
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Reglemente med kommentarer för intern kontroll 
 
§ 1 Styrelsen 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god 
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern 
kontroll upprättas inom kommunen. 
 
Kommentarer 
Det är viktigt att styrelsens övergripande ansvar för att verka för en god intern kontroll 
fastlägges, bl a i enlighet med Kommunallagen 6:1-4 och 8:1. Styrelsen har således ett 
ansvar för att utforma en övergripande organisation för den interna kontrollen. 
En annan viktig uppgift för styrelsen är att ta initiativ till, utveckla och formulera förvalt-
ningsövergripande anvisningar kring intern kontroll t ex i frågor om attest, uppföljning, 
anslagskontroll, lönerapportering mm. 
 
§ 2 Nämnderna 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom re-
spektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att: 

 en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

 regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 
 
Kommentarer 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen 6:7 och 9:7. Det 
är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger, att med utgångspunkt från den övergripande interna kon-
trollorganisationen som fullmäktige beslutat om (reglementet), utforma en lokal organi-
sation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala, 
nämndvisa regler och anvisningar utformas för den interna kontrollen. Dessa regler och 
anvisningar ska dokumenteras och antas av nämnden. 
 
§ 3 Förvaltningschefen 
Inom nämnds verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef eller motsva-
rande för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätthålla 
en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av respektive nämnd. För-
valtningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden hur den 
interna kontrollen fungerar. 
 
Kommentarer 
Förvaltningschefen har det verkställande ansvaret för att arbeta fram regler och anvis-
ningar om intern kontroll. Uppdraget kan givetvis delegeras till någon/några andra inom 
organisationen att utforma konkreta förslag till regler och anvisningar. 
I reglerna och anvisningarna anges också förvaltningschefens skyldighet att löpande 
rapportera till nämnden om hur arbetet med att utforma och förändra den interna kon-
trollen fortskrider samt hur den interna kontrollen fungerar. 
 
 
 
 
 

 5 (12)  



§ 4 Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är 
skyldiga att följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt 
att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. 
Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till 
en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till närmast överordnad. I de fall bristerna berör den överord-
nade ska bristerna rapporteras till förvaltningschef. I de fall 
bristerna berör förvaltningschef ska bristerna rapporteras till nämnden. 
 
Kommentarer 
Med verksamhetsansvarig avses chefer på olika nivåer i organisationen. 
De verksamhetsansvarigas ansvar för att arbeta i enlighet med de regler och anvisningar 
som har antagits av nämnden kring den interna kontrollen fastslås här. Alla anställda har 
en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i det interna kontrollsystemet till 
den närmast överordnade som i sin tur också är skyldig att rapportera vidare uppåt i 
organisationen. Syftet med detta är givetvis att man inom förvaltningen omgående ska 
kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärk-
sammats. 
 
§ 5 Nämndens skyldigheter 
Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontroll-
systemet inom nämndens verksamhetsområde. 
 
Kommentarer 
För att det interna kontrollsystemet ska kunna fungera och kunna förändras och anpas-
sas i takt med verksamhets- och organisationsförändringar, fordras en kontinuerlig upp-
följningsprocess. Detta förutsätter att nämnden själv handhar uppföljningen eller att 
nämnden beslutar att någon/några anställda ska biträda nämnden i detta arbete. 
Det är ibland en fördel om någon utanför nämndens organisation biträder med uppfölj-
ningen exempelvis från ekonomi- eller personal- och kansliavdelningen. Det finns även 
fördelar i vissa lägen att låta någon anställd från en annan facknämnd utföra uppföljning-
en. 
 
§ 6 Intern kontrollplan 
Nämnd ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen utifrån 
antagen plan ska löpande rapporteras till nämnden. 
 
Kommentarer 
Inför varje verksamhetsår ska nämnden besluta om en särskild plan för uppföljning av 
den interna kontrollen. Olika granskningsområden ska väljas ut med utgångspunkt från 
en väsentlighets- och riskbedömning. Omfattningen av planen är beroende av nämndens 
och dess verksamheters omfattning och volym och även avhängig den väsentlighets- och 
riskbedömning som gjorts. 
 
Rapporteringen bör ske skriftligt. Frekvensen och utformningen av rapporteringen ska 
beskrivas i den interna kontrollplanen. 
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§ 7 Nämndens rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska minst två gånger per år, dels i samband med delårs-
rapporten dels i samband med årsredovisningens upprättande rapportera 
resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till 
styrelsen. 
 
Rapportering ska samtidigt också ske till kommunens revisorer. 
 
Kommentarer 
Eftersom styrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen är det viktigt 
att resultatet av nämndernas uppföljningar av den interna kontrollen rapporteras till sty-
relsen. Styrelsen har sedan att ta med dessa rapporter i sin bedömning över kommunens 
totala interna kontrollsystem. 
 
Kommunens revisorer skall också ta del av rapporterna eftersom de bör utgöra en del av 
ett underlag för ett uttalande i revisionsberättelsen huruvida kontrollen inom nämnderna 
är tillräcklig. 
 
§ 8 Styrelsens skyldigheter 
Styrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall 
förbättringar behövs, föranstalta om sådan. Styrelsen ska även infor-
mera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de 
kommunala företagen. 
 
Kommentarer 
Styrelsen ska, med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna uppföljningen 
inom styrelsens verksamhetsområde, utvärdera kommunens samlade system för intern 
kontroll. I egenskap av ägare är det naturligt att information inhämtas om hur de interna 
kontrollsystemen fungerar i de kommunala bolagen. Det är också viktigt att denna utvär-
dering leder till att åtgärder vidtas till förbättringar av eventuella brister i kontrollsyste-
met. 
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Anvisningar till den interna kontrollen 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verka för en god in-
tern kontroll och fastläggs, bl a i enlighet med Kommunallagen 6:1-4 och 
8:1. Styrelsen ska således ta initiativ till, utveckla och formulera förvalt-
ningsövergripande anvisningar kring intern kontroll. 
 
God intern kontroll behövs i alla organisationer. Intern kontroll är primärt 
ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska led-
ningen och förvaltningarna. 
 

 Kontrollsystemen bidrar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt 
underlag.  

 
 Kontrollsystemet skyddar också mot förluster eller förstörelse av 
kommunens tillgångar. Detta gäller både oavsiktliga och avsiktliga 
fel. De oavsiktliga är ofta lättare att fånga upp med en god intern 
kontroll. De avsiktliga kan ibland bara förhindras genom mycket so-
fistikerade kontroller och väl genomtänkt ansvarsfördelning. 

 
 Kontrollsystemen bidrar till att kommunens resurser används på det 
sätt som kommunledningen har tänkt sig. 

 
Interna kontroller 
Interna kontrollen kan indelas i redovisnings-, administrativa- och an-
slagskontroller. 
 
Nedan listas exempel på områden som ska kontrolleras, självklart i olika 
utsträckning beroende på nämnd: 
 
Omfattningen är beroende av nämndens och dess verksamheters omfatt-
ning och volym och även avhängig den väsentlighets- och riskbedömning 
som gjorts i nämndens internkontrollplan. 
 
Redovisningskontroller 

o Efterlevnad av god redovisningssed 
o Ekonomisystemets in- och utrapporteringssystem/rutiner 
o Fakturahantering och attestrutiner 
o Intäktsredovisning 
o Avstämningsrutiner 
o Hantering av kontantkassor 
o Inventarieredovisning 
o Lönerapportering, personalredovisning 
o Anslagsuppföljning 
o Faktureringsrutiner 
o Kravrutiner 
o Medelshantering 
o Bidragshantering/redovisning 
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Anslagskontroller 
Vad gäller anslagsuppföljning, som är av central betydelse för kommunens 
ekonomi, ska avvikelser mot budget rapporteras och åtgärder vidtas enligt 
gällande budgetstyrprinciper. 
Detta innebär en rapporteringsskyldighet för varje verksamhetsansvarig 
uppåt i organisationen. I de fall en godtagbar förklaring ej lämnats till av-
vikelsen ska den överordnade överlämna ärendet till förvaltningschefen 
som avgör vilka åtgärder som ska vidtas. Ett tillfälligt fråntagande av kon-
toansvar är en lämplig åtgärd till dess utvecklingen vänt eller godtag-bara 
förklaringar inhämtats. 
 
Administrativa kontroller 
De administrativa kontrollerna är till för att befrämja effektivitet och att se 
till att fördelade resurser används i enlighet med fattade beslut och upp-
ställda mål. Vidare ska kontrollerna se till att lagar, bestämmelser mm ef-
terlevs. 
 
De administrativa kontrollerna kan i sin tur indelas i organisatoriska kon-
troller och förvaltningskontroller. 
 
Organisatoriska kontroller 
Organisatoriska kontroller skapas genom att organisationen är utformad 
på ett ändamålsenligt sätt. Det bör finnas en dokumenterad ansvars- och 
befogenhetsfördelning. Viktiga rutinbeskrivningar ska vara dokumente-
rade. 
 
Förvaltningskontroller 
Förvaltningskontroller skapas genom att styr- och rapporteringssystemen 
utformas på ett ändamålsenligt sätt. Med ändamålsenlighet avses att det 
finns ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 
verksamhetsmål. 
 
Nedan anges exempel på administrativa kontroller, som i större eller 
mindre utsträckning bör genomföras på nämndnivå. 
 

o Reglementen 
o Delegationsordningar 
o Organisationsbeskrivningar 
o Funktionsbeskrivningar med dokumenterad ansvars- och befogen-

hetsfördelning 
o Rutin- och systembeskrivningar 
o Styr- och uppföljningssystem 
o Posthantering och diarieföring 
o Arkivering 
o ADB-säkerhet/sårbarhet 
o Kompetens i organisationen 
o Efterlevnad av lagar, regler och policys 
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EXEMPEL - INTERN KONTROLLPLAN SOCIALFÖRVALT-
NING    

       

RUTIN KONTROLLMOMENT ANSVAR METOD FREKVENS RAPPORTERING TILL RISKBEDÖMNING 

Ekonomiskt bi-
stånd/Utbetalningar 

Att korrekt utbetalning görs Sektionschef Stickprov månatlig Förvaltningschef/Nämnd Hög 

Förmedlingsmedel Kontroll av rutin Förvaltningsekonom Stickprov kvartalsvis Förvaltningschef/Nämnd Medel 

Avtal uppdragstagare Att giltigt avtal finns Nämndsekreterare Stickprov Halvår Förvaltningschef/Nämnd Hög 

Attestreglemente  Att regler följs Ass/Förvekonom Stickprov 1 dag per månad Förvaltningschef/Nämnd Hög 

Ärende-
/Dokumenthantering 

Att dokumentation sker 
enligt regler 

Nämndsekreterare Stickprov Månatlig Förvaltningschef/Nämnd Medel 

LVU/LVM 
Att korrekt ordning avs ge-

nomförande utförs 
Sektionschef Totalt Löpande Förvaltningschef/Nämnd Hög 

Delegationsordning Att delegationsording följs Nämndsekreterare Stickprov Månatlig Förvaltningschef/Nämnd Medel 

Representation Att giltiga regler följs Förvaltningsekonom Stickprov Kvartal Förvaltningschef/Nämnd Medel 

 
 
 
 



INTERN KONTROLL 2005  

Förvaltningschefens rapport 
 
Nämnd/förvaltning:  
 
1. Kontrollen har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll 
 
 Ja, enligt plan 
  
 Nej, med följande avvikelser: 
 
 
 
 
2. Resultat av genomförda kontroller 
 
 
 
 
 
 
3. Åtgärder som skall vidtas 
 
 
 
 
Datum: 200 Förvaltningschef : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERN KONTROLL 2005  

Kontrollansvarigs rapport 
 
Nämnd/förvaltning:  
 
Kontrollområde (process/rutin): 
 
Kontrollmoment:  
 
1. Resultat 
 Ja  Nej 
Dokumenterad rutinbeskrivning finns    
    

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivningen    
    

Rutinen fungerar, men behöver utvecklas    
 

2. Följande avvikelser mot rutinbeskrivningen har konstaterats: 
 
 
 
3. Förslag till åtgärder som skall vidtas: 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 200 Kontrollansvarig : 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 255 Dnr 2018/00751 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande

fokusområden enligt bilaga 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.  

På övergripande nivå innebär det framtagande och fastställande av 

kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål som sedan ska 

omsättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och 

kommunledningsgrupp.  

Kommunfullmäktige har i en workshop ringat in möjliga fokusområden som 

sedan prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De 

områdena föreslås fastställas som Håbo kommuns fokusområden. Utifrån de 

prioriterade fokusområdena kommer sedan kommunledningsgruppen att 

bereda förslag till övergripande mål och indikatorer som fastställs vid första 

kommunfullmäktige 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Kommunfullmäktiges fokusområden 

Ärende 17



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 225 Dnr 2018/00751  

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande fokus-

områden enligt bilaga   

Sammanfattning  

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.  

På övergripande nivå innebär det framtagande och fastställande av kom-

munfullmäktiges fokusområden och övergripande mål som sedan ska om-

sättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och kommunled-

ningsgrupp.  

Kommunfullmäktige har i en workshop ringat in möjliga fokusområden som 

sedan prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De 

områdena föreslås fastställas som Håbo kommuns fokusområden. Utifrån de 

prioriterade fokusområdena kommer sedan kommunledningsgruppen att be-

reda förslag till övergripande mål och indikatorer som fastställs vid första 

kommunfullmäktige 2019.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-17 

Kommunfullmäktiges fokusområden  

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-17 KS 2018/00751 nr 85525 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Lena Jande, Kansli- och kvalitetschef 
0171-52736 
lena.jande@habo.se 

 

Kommunfullmäktiges övergripande mål 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunövergripande 

fokusområden enligt bilaga   

 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019.  

På övergripande nivå innebär det framtagande och fastställande av 

kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål som sedan ska 

omsättas till konkreta planer och åtgärder av kommundirektör och 

kommunledningsgrupp.  

Kommunfullmäktige har i en workshop ringat in möjliga fokusområden som 

sedan prioriterats av gruppledarna från alla partier i kommunfullmäktige. De 

områdena föreslås fastställas som Håbo kommuns fokusområden. Utifrån de 

prioriterade fokusområdena kommer sedan kommunledningsgruppen att 

bereda förslag till övergripande mål och indikatorer som fastställs vid första 

kommunfullmäktige 2019.   

 
Ärendet 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 juni 2018 beslutades det om 

en reviderad styrmodell för Håbo kommun, samt att arbetet i enlighet med 

styrmodellen ska ske på alla nivåer i ordinarie budgetprocess för 2019. Efter 

avstämning med kommunalråd och oppositionsråd togs en tidplan fram för 

arbetet med kommunfullmäktiges övergripande mål, utifrån inriktningen att 

de nya målen ska fastställas innan årsskiftet 2018/2019.  

Under ledning av Sven-Martin Åkesson, från Åkesson konsulting, 

diskuterade kommunfullmäktige vilka områden som ska vara i fokus för den 

kommunövergripande utvecklingen den nya mandatperioden. 

Fokusområdena ska ha ett övergripande samhällsutvecklingsperspektiv och 

fokusera på utveckling som gör nytta för kommunen i stort ur ett externt 

perspektiv. I enlighet med den reviderade styrmodellen är fokusområden 

och övergripande mål separerade från nämndernas grunduppdrag.  

Den workshopen har varit underlag till förslaget till fokusområden för 2019-

2023.  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(6) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-17 KS 2018/00751 nr 85525 

 

Huvudområden 

De fokusområden som ringades in under workshopen sorteras in i följande 

huvudområden: 

Näringsliv och arbete 

 Stärka företagandet och företagskulturen 

 Bra arbetsmarknad för dem som bor här 

 Företagarnas behov i centrum 

 Utvecklande näringsliv 

 Utveckla samarbetet mellan kommunen och näringslivet 

 Forma en bra företagskultur 

Samhällsplanering 

 Helhetsperspektiv i planeringen – bostäder, samhällsservice 

(exempelvis skola, förskola, vårdboende, närbutik osv), industri, 

infrastruktur, kollektivtrafik 

 Proaktiv planering  

 Trivsamma boendemiljöer 

 Fossilfritt Håbo 

 Bra, gröna, attraktiva livs- och boendemiljöer 

 Samhällsplanering med långsiktigt helhetsperspektiv som ger 

trygghet genom hela livet 

 Attraktiva bostäder 

Medborgardialog och inflytande 

 Stärka delaktigheten 

 Bred medborgardialog – föreningsliv, olika målgrupper, alla får 

göra sin röst hörd 

 Dialog ur demokratiperspektiv, transparens 

 Dialog med medborgare och kunder/brukare 

 Bred medborgardialog - demokrati 

Föreningsliv och mötespunkter 

 Bra grund för barn och unga med ett starkt föreningsliv 

 Skapa förutsättningar för människor att träffas i olika 

åldersgrupper och sociala sammanhang 

 Idrottens hus/Kultur och föreningsliv, demokratins återskapande 

 Bättre föreningsliv för alla kommuninvånare 

 Satsa på barn och unga 

Kompetens och arbetsgivare 

 Attraktiv arbetsgivare 

 Trivas på jobbet 

 Arbetsmiljö och personalomsättning 

 Säkerställa kompetensförsörjningen ur konkurrensperspektiv  

 Framgångsrikt rekryterar nya medarbetare 

 Kompetensförsörjning, kommunen och näringslivet 
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 Datum Vår beteckning 

 2018-10-17 KS 2018/00751 nr 85525 

 

Digitalisering 

 Landsbygd och stadsbygd 

Styrning och ledning 

 Roller och ansvar 

 Politik och tjänstemän 

 Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän som är tydlig 

och följs. Politikerna ska bestämma VAD och tjänstemännen 

HUR. 

 Kompetenta förtroendevalda – samverkan, dialog och informell 

beredning 

En första sortering av områdena genomfördes i tjänstemannaleden för att 

tydliggöra vilka frågor som omhändertas i ett internt utvecklingsarbete och 

vilka områden som har externt perspektiv, de som kan bli föremål för 

kommunfullmäktiges fokusområden.  

Huvudområden med internt perspektiv 

Dokumentationen från workshopen och sammanställningen i huvudområden 

visar några mycket viktiga utvecklingsbehov med internt perspektiv. Det är 

avgörande för en god samhällsutveckling att Håbo kommun har en bra 

styrning och ledning, är en attraktiv arbetsgivare och kan kompetensförsörja 

sin verksamhet samt arbetar strukturerat med digitalisering och 

automatisering. Dessa viktiga områden ses som medel för effektiv 

verksamhet och måluppfyllelse snarare än mål i sig, och omhändertas i 

Håbo kommuns interna arbete. Här följer en kort beskrivning av det 

utvecklingsarbete som pågår inom dessa områden:  

Styrning och ledning 

Styrning och ledning är ett intressant och relevant område som omfattar 

mycket – från den politiska styrningen, ansvarsfördelning, formella beslut 

och informell dialog till ledarskap, kultur och värderingar. Sedan hösten 

2017 pågår redan ett utvecklingsarbete ur dessa perspektiv där den 

reviderade styrmodellen, framtagande av kommunfullmäktiges mål och 

omsättningen av dessa till resultat är en del. Utvecklingsarbetet grundar sig 

på tillitsbaserad styrning och ledning.  

Ett styrdokument som beskriver styrmodell och styrprocess, forum och 

ansvarsfördelning i relation till styrmodell och styrprocess är under 

framtagande. Riktlinjerna kommer vara basen för arbetet med styrning och 

ledning på alla nivåer framöver. Riktlinjerna kommer gå på remiss till 

nämnderna under 2018 och kunna fastställas av kommunfullmäktige under 

början av 2019.  

Det finns ett framtaget upplägg för utbildning för förtroendevalda som 

består av två delar. Den första delen är en fördjupad workshop för 

nämndernas presidier och förvaltningschefer, vilken syftar till att diskutera 

styrning, ledning och roller. Den andra delen omfattar alla förtroendevalda 

och har en generell del – framförallt baserat på den juridik som gäller – och 
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en del specifik för Håbo kommun med bland annat diskussion kring just 

styrning och ledning. Kallelse kommer innan året är slut.  

I kommunledningsgruppen pågår ett arbete med att konkretisera 

kommunens interna utvecklingsområden i resan mot tillitsbaserad styrning 

och ledning samt omsätta dessa till planer och resultat. Det rör sig bland 

annat om värderingar och ledarskap. Även kommunfullmäktiges 

fokusområden kommer i kommunledningsgruppen att konkretiseras och 

omsättas till resultat.  

Kompetens och arbetsgivare 

Kompetensförsörjning är även det en helt avgörande faktor för att Håbo 

kommun ska kunna på ett effektivt sätt nå resultat. En attraktiv arbetsgivare 

som lockar nya medarbetare och där medarbetare vill stanna och utvecklas 

är en framgångsfaktor. Hög personalomsättning och hög sjukfrånvaro 

medför stora kostnader och kompetensglapp samt att produktionen minskar 

när verksamheten har vakanser. Området är nära relaterat till styrning och 

ledning, och ett bra utvecklingsarbete inom styrning och ledning – ledarskap 

och medarbetarskap – har positiva effekter på trivsel, personalomsättning 

och kompetensförsörjning.  

Förutom arbetet med styrning och ledning sker även ett fokuserat arbete i 

kommunen med sjukfrånvaro. Till 2019 finns ytterligare medel avsätta för 

att fortsätta ett projekt tillsammans med företagshälsovården för att 

systematiskt minska sjukfrånvaron. En medarbetardialog om attraktiv 

arbetsgivare genomfördes 2016 och då skapades en handlingsplan om 

kompetensförsörjning 2017-2019 med bilaga förmåner.  

Digitalisering 

Precis som styrning och ledning och kompetensförsörjning är digitalisering 

av moment och arbetssätt en möjlighet för Håbo kommun att på ett effektivt 

sätt leverera resultat och kvalitet. Digitalisering ska vara en integrerad del av 

verksamhets- och processutvecklingen i verksamheterna, vilket också flera 

nämnder uppmärksammat i verksamhetsplanering för 2019 och tidigare år. 

Att automatisera olika moment och låta IT-verktygen göra jobbet är en 

framtid för hela välfärdssektorn.  

Prioritering av huvudområden med externt perspektiv 

De huvudområden från workshopen vilka har externt perspektiv 

diskuterades och prioriterades av gruppledarna vid ett beredningsmöte.  

Diskussionen mynnade ut i att dialog och inflytande ska genomsyra allt 

arbete i kommunen, från formaliserade medborgarförslag och 

medborgardialog till det dagliga mötet mellan förskolepedagog och förälder, 

och därför inte kommer vara ett eget fokusområde för mandatperioden. Det 

är en förutsättning för att lyckas i måluppfyllelse och vardag.  

De två huvudområden som prioriterades var samhällsplanering samt 

föreningsliv och mötespunkter – med ambitionen att fokus på dessa 
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områden kommer ge positiva effekter även på andra områden, till exempel 

inom näringsliv och arbete.  

Inom samhällsbyggnad är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i 

fokus, både översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo 

kommun planerar och bygger samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, 

rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik och infrastruktur. Det kräver ett 

nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med näringsliv och 

byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

När det gäller föreningsliv och mötespunkter ska Håbo kommun skapa 

förutsättningar för människor att träffas i olika åldersgrupper och sociala 

sammanhang. Det rör sig både om att förädla de möjligheter som finns idag 

och att skapa nya och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar 

och hos medborgarna. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

I beredningen av fokusområdena inför kommunstyrelsen föreslogs att även 

näringslivsarbetet skulle vara ett eget fokusområde.  

Prioriteringen, diskussionen och synpunkterna under beredningen har 

mynnat ut i ett förslag till fokusområden för Håbo kommun, enligt bilaga 1.  

Nästa steg 

Till de beslutade fokusområdena ska konkreta mål med mätbara indikatorer 

beslutas. Kommundirektör tillsammans med kommunledningsgruppen 

kommer analysera fokusområdena och omsätta dem till konkreta mål och 

projekt. Mål och indikatorer för att konkretisera fokusområdenas inriktning 

utifrån workshop och beredning av gruppledarna föreslås till 

kommunfullmäktige vid det första sammanträdet 2019.  

Till den reviderade styrmodellen finns det arbetssätt och verktyg för 

kommundirektör och kommunledningsgrupp att omsätta fokusområden till 

konkreta projekt och planer utifrån nuläge och förutsättningar. Det är det 

förändrade arbetssättet som ska leda till resultat. Det är en tydlig skillnad 

mot tidigare styrmodell där de övergripande målens resultat byggde på 

nämndernas nedbrytning av målen till sina egna verksamhetsmål.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Fastställande av kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål 

leder till konkretiseringar i form av projekt och planer. Dessa kan leda till 

omprioriteringar av resurser för att få extra fokus på en fråga.  

Uppföljning 

Kommunfullmäktiges fokusområden och övergripande mål följs upp enligt 

Håbo kommuns uppföljningsprocess, vilken kommer fastställas i riktlinjer 

för styrning under början av 2019.  

Beslutsunderlag 

– Kommunfullmäktiges fokusområden  
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__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige  

Antaget 2018-12-10 §… 

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

Fokus-

områden 



 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00751 nr 85660 

Gäller för  Samtliga Håbo kommuns nämnder och förvaltningar 

Tidpunkt för Fokusområdena aktualitetsprövas vid ny mandatperiod 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Ersätter kommunövergripande målområden och strategier för 

2016-2018, senast beslutade KF 2017-06-12, § 80: Budget 2018 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  
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Håbo kommuns övergripande fokusområden  

Med utgångspunkt i kommunens vision Vårt Håbo 2030 är Håbo kommuns övergripande 

fokusområden från 2019: 

Samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus 

I samhällsbyggnaden är det helhetssyn med livsperspektiv som ska vara i fokus, både 

översiktligt och i detalj. Alla aspekter ska belysas när Håbo kommun planerar och bygger 

samhället för framtiden – bostäder, näringsliv, rekreation, samhällsservice, kollektivtrafik 

och infrastruktur. Det kräver ett nära och tidigt samarbete mellan olika förvaltningar, med 

näringsliv och byggherrar samt medborgare. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

Mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

I Håbo kommun ska det finnas möjligheter för alla att hitta sitt sammanhang. Håbo kommun 

ska erbjuda möjligheter till mötesplatser för människor i olika åldrar och olika delar av livet 

och ta tillvara på det engagemang som finns i föreningar och hos medborgare. Med ett väl 

utvecklat föreningsliv och bra förutsättningar för alla typer av föreningar att kunna bedriva 

sin verksamhet skapas möjligheter för alla. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i fokus 

Företagandet i Håbo kommun ska vara starkt och möjliggöra en lokal arbetsmarknad, för att 

skapa en levande kommun att både bo och verka i. Det lokala företagsklimatet ska stärkas. 

Samverkan mellan kommun och näringsliv sker naturligt och utvecklas på efterfrågan från 

kommun eller företag. Dialog och inflytande ska genomsyra arbetet.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 256 Dnr 2018/00779 

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar om följande ordning för inkallande av 

ersättare i styrelser och nämnder för mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-

31 

För ledamot i  Inträder ersättare i följande ordning: 

partigrupp: 

(M) (M), (C), (L), (KD), (MP), (S), (SD),(V), (Båp) 

(C) (C), (L), (M), (KD), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(L) (L), (C), (KD), (M), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(MP) (MP), (L), (C), (M), (KD), (V), (S), (SD), (Båp) 

(KD) (KD), (M), (C), (L), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(S) (S), (Båp), (V), (C), (L), (M), (KD), (MP), (SD)  

(V) (V), (S), (Båp), (C), (L), (MP), (M), (KD), (SD) 

(SD) 

(Båp) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om inkallelseordning för ersättare 

i nämnder och styrelser under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Respektive parti föreslår själv sin inkallelseordning.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Partiernas förslag till inkallelseordning  

Ärende 18



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 226 Dnr 2018/00779  

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder, 
mandatperioden 2018-2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet till kommunsty-

relsen utan eget förslag.  

Sammanfattning  

Partierna ska inkomma med inkallelseordning för ersättare i styrelser och 

nämnder för mandatperioden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att skicka vidare ärendet till kommunsty-

relsen utan eget förslag.  
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Inkallelseordning för ersättare i styrelser och nämnder, 
mandatperioden 2018-2022 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar om följande ordning för inkallande av 

ersättare i styrelser och nämnder för mandatperioden 2019-01-01 – 

2022-12-31 

För ledamot i  Inträder ersättare i följande ordning: 

partigrupp: 

(M) (M), (C), (L), (KD), (MP), (S), (SD),( V), (Båp) 

(C) (C), (L), (M), (KD), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(L) (L), (C), (KD), (M), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(MP) (MP), (L), (C), (M), (KD), (V), (S), (SD), (Båp) 

(KD) (KD), (M), (C), (L), (MP), (S), (V), (Båp), (SD) 

(S)   

(V) (V), (S), (Båp), (C), (L), (MP), (M), (KD), (SD) 

(SD)  

(Båp)     

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige behöver fatta beslut om inkallelseordning för ersättare 

i nämnder och styrelser under mandatperioden 2019-01-01 – 2022-12-31. 

Respektive parti föreslår själv sin inkallelseordning.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Partiernas förslag till inkallelseordning   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder  

 



Från: Fred Rydberg <fred.ry@telia.com> 
Skickat: den 12 november 2018 16:34 
Till: Kommunsekreterare 
Ämne: inkallelseordning KD 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Vår inkallelseordning är följande denna mandatperiod:  KD  M  C L  MP S  V  BÅP  SD 
 
Med vänlig hälsning Fred Rydberg för Kristdemokraterna i Håbo. 
 
 
 
 
--- 
Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast. 
https://www.avast.com/antivirus 
 

https://www.avast.com/antivirus


Från: Liselotte Grahn Elg 
Skickat: den 12 november 2018 20:49 
Till: Kommunsekreterare 
Ämne: Inställelseordningen Moderaterna 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej 
  
Moderaternas inställelseordning. Ber om ursäkt att den är försenad. 
  
  
M, C, L, KD, MP, S, SD, V, Båp 
  
   
Med vänlig hälsning 
  
Lotta Grahn Elg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 
  
Håbo Kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-52516 
www.habo.se 
<image001.png> 
  

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på 

habo.se/personuppgifter.  

http://www.habo.se/
http://habo.se/personuppgifter


Från: Leif Zetterberg <leif.zetterberg@overgrans-jordbruk.se> 
Skickat: den 12 november 2018 15:38 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: VB: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
För centern; L, M, Kd, Mp, S, V, Båp och SD 
/Leif 
 

Från: Leif Zetterberg [mailto:leif.zetterberg@habo.se]  

Skickat: den 12 november 2018 11:45 

Till: leif.zetterberg@overgrans-jordbruk.se 
Ämne: VB: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 

 
  

 
Från: Sara Widströmer 

Skickat: den 12 november 2018 11:44:50 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien 

Till: Kommunsekreterare; Agneta Hägglund; Anders Cyrillus; Christian Nordberg; Fred G Rydberg; Leif 
Lindqvist; Leif Zetterberg; Liselotte Grahn Elg; Michael Rubbestad; Owe Fröjd; Charlotta Bjälkebring 

Carlsson; Anette Erling Jivenius 
Kopia: Clara Thorgren; Lena Jande 

Ämne: SV: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 

Hej! 
  
Påminner de partier som inte har skickat in underlag avseende inkallelseordning om nedanstående.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Från: Kommunsekreterare  
Skickat: den 10 oktober 2018 07:33 
Till: Agneta Hägglund <agneta.hagglund@habo.se>; Anders Cyrillus <anders.cyrillus@habo.se>; Christian 
Nordberg <christian.nordberg@habo.se>; Fred G Rydberg <fred.rydberg@habo.se>; Leif Lindqvist 
<leif.lindqvist@habo.se>; Leif Zetterberg <leif.zetterberg@habo.se>; Liselotte Grahn Elg 

mailto:leif.zetterberg@habo.se
mailto:leif.zetterberg@overgrans-jordbruk.se
http://www.habo.se/
mailto:agneta.hagglund@habo.se
mailto:anders.cyrillus@habo.se
mailto:christian.nordberg@habo.se
mailto:fred.rydberg@habo.se
mailto:leif.lindqvist@habo.se
mailto:leif.zetterberg@habo.se


<liselotte.grahn.elg@habo.se>; Michael Rubbestad <michael.rubbestad@habo.se>; Owe Fröjd 
<owe.frojd@habo.se>; Charlotta Bjälkebring Carlsson <charlotta.carlsson@habo.se>; 'Anette Erling 
Jivenius' <anette.jivenius@liberalerna.se> 
Kopia: Clara Thorgren <clara.thorgren@habo.se>; Lena Jande <lena.jande@habo.se> 
Ämne: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
  
Hej! 
  
Inför ny mandatperiod behöver KF ta nytt beslut om inkallelseordning till nämnder och styrelser. Som ni 
ser av bifogat, nu gällande, beslut så gäller det enbart fram till årsskiftet och ett nytt beslut behöver 
alltså fattas av KF. Detta kan ske vid sista sammanträdet för året, dvs 10 december. Vi tänker att detta 
ärende inte nödvändigtvis behöver beredas av KSAU, eftersom det ju är partierna som meddelar vilken 
ordning ni vill ha, men KS behöver ju formellt lägga fram förslag till beslut. Om vi ska kunna ta fram ett 
beslutsunderlag inför KS sammanträde så behöver vi få in underlag från respektive parti med vilken 
ordning ni vill ha innan utskick till KS sker. Därmed behöver underlag från respektive parti vara kansliet 
(kommunsekreterare@habo.se) tillhanda senast 15 november.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på 

habo.se/personuppgifter.  

mailto:liselotte.grahn.elg@habo.se
mailto:michael.rubbestad@habo.se
mailto:owe.frojd@habo.se
mailto:charlotta.carlsson@habo.se
mailto:anette.jivenius@liberalerna.se
mailto:clara.thorgren@habo.se
mailto:lena.jande@habo.se
mailto:kommunsekreterare@habo.se
http://www.habo.se/


Från: Anette Erling Jivenius <anette.jivenius@liberalerna.se> 
Skickat: den 13 november 2018 13:32 
Till: Sara Widströmer 
Kopia: anders@kyrktuppen.se 
Ämne: Re: SV: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Hej! 
 
Liberalerna vill behålla den inkallelseordning vi har nu. 
 
Vänliga hälsningar 
//Anette Erling Jivenius 
 
 
On 12 Nov 2018, at 11:44, Sara Widströmer <sara.widstromer@habo.se> wrote: 

Hej! 
  
Påminner de partier som inte har skickat in underlag avseende inkallelseordning om 
nedanstående.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Från: Kommunsekreterare  
Skickat: den 10 oktober 2018 07:33 
Till: Agneta Hägglund <agneta.hagglund@habo.se>; Anders Cyrillus 
<anders.cyrillus@habo.se>; Christian Nordberg <christian.nordberg@habo.se>; Fred G 
Rydberg <fred.rydberg@habo.se>; Leif Lindqvist <leif.lindqvist@habo.se>; Leif 
Zetterberg <leif.zetterberg@habo.se>; Liselotte Grahn Elg 
<liselotte.grahn.elg@habo.se>; Michael Rubbestad <michael.rubbestad@habo.se>; Owe 
Fröjd <owe.frojd@habo.se>; Charlotta Bjälkebring Carlsson 
<charlotta.carlsson@habo.se>; 'Anette Erling Jivenius' <anette.jivenius@liberalerna.se> 
Kopia: Clara Thorgren <clara.thorgren@habo.se>; Lena Jande <lena.jande@habo.se> 
Ämne: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
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Hej! 
  
Inför ny mandatperiod behöver KF ta nytt beslut om inkallelseordning till nämnder och 
styrelser. Som ni ser av bifogat, nu gällande, beslut så gäller det enbart fram till årsskiftet 
och ett nytt beslut behöver alltså fattas av KF. Detta kan ske vid sista sammanträdet för 
året, dvs 10 december. Vi tänker att detta ärende inte nödvändigtvis behöver beredas av 
KSAU, eftersom det ju är partierna som meddelar vilken ordning ni vill ha, men KS 
behöver ju formellt lägga fram förslag till beslut. Om vi ska kunna ta fram ett 
beslutsunderlag inför KS sammanträde så behöver vi få in underlag från respektive parti 
med vilken ordning ni vill ha innan utskick till KS sker. Därmed behöver underlag från 
respektive parti vara kansliet (kommunsekreterare@habo.se) tillhanda senast 15 
november.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du 

kan läsa mer på habo.se/personuppgifter.  

mailto:kommunsekreterare@habo.se
http://www.habo.se/
http://habo.se/personuppgifter


Från: Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Skickat: den 12 november 2018 11:05 
Till: Kommunsekreterare 
Ämne: Inträdesordning vänsterpartiet 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Vänsterpartiet har beslutat om följande inträdesordning Håbo kommun: v,s,båp,c,l,mp,m,kd,sd 
 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, ordförande 
Vänsterpartiet Håbo 
 



Från: Christian Nordberg 
Skickat: den 18 november 2018 16:32 
Till: Kommunsekreterare 
Kopia: Marie Nordberg 
Ämne: Re: SV: Påminnelse: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
 
Hej igen, 
 
Efter diskussion inom Miljöpartiet, fastställer vi miljöpartiets inkallelseordning för mandatperioden 2019-
2022 enligt följande; 
 
MP, L, C, M, KD, V, S, SD, BåP 
 
Tacksam att ovanstående inkallelseordning fastställs av KF den 3 december. 
 
Mvh  
 
Christian Nordberg 
Gruppledare MP Håbo  
070 255 2948 
Skickat från min iPhone 
 
16 nov. 2018 kl. 11:11 skrev Kommunsekreterare <Kommunsekreterare@habo.se>: 

Tack för info! 
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Från: Christian Nordberg <christian.nordberg@habo.se>  
Skickat: den 16 november 2018 10:54 
Till: Kommunsekreterare <Kommunsekreterare@habo.se> 
Kopia: Marie Nordberg <nordberg.bm@gmail.com>; Sabine Noresson 
<enekulla@live.se> 
Ämne: SV: Påminnelse: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
  
Hej Sara, 
  

mailto:Kommunsekreterare@habo.se
http://www.habo.se/
mailto:christian.nordberg@habo.se
mailto:Kommunsekreterare@habo.se
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Miljöpartiet har tidigare meddelat att vi behåller Miljöpartiets inkallelseordning från 
föregående mandatperiod vilket är: MP, M, KD, C, L, V, S, SD. BåP 
  
Med vänlig hälsning 
Christian Nordberg 
Gruppledare MP Håbo 
  
Skickades från E-post för Windows 10 
  

Från: Kommunsekreterare 
Skickat: den 15 november 2018 15:56 
Till: Owe Fröjd; Agneta Hägglund; Christian Nordberg; Michael Rubbestad 
Kopia: Clara Thorgren 
Ämne: Påminnelse: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
  
Hej! 
  
Påminner om nedanstående. KS-utskick går på måndag. Om ni vill ha med era partiers 
ordning i det underlaget behöver vi få in det senast på måndag. I annat fall får ni 
komplettera vid sammanträdet.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

Från: Kommunsekreterare  
Skickat: den 10 oktober 2018 07:33 
Till: Agneta Hägglund <agneta.hagglund@habo.se>; Anders Cyrillus 
<anders.cyrillus@habo.se>; Christian Nordberg <christian.nordberg@habo.se>; Fred G 
Rydberg <fred.rydberg@habo.se>; Leif Lindqvist <leif.lindqvist@habo.se>; Leif 
Zetterberg <leif.zetterberg@habo.se>; Liselotte Grahn Elg 
<liselotte.grahn.elg@habo.se>; Michael Rubbestad <michael.rubbestad@habo.se>; Owe 
Fröjd <owe.frojd@habo.se>; Charlotta Bjälkebring Carlsson 
<charlotta.carlsson@habo.se>; 'Anette Erling Jivenius' <anette.jivenius@liberalerna.se> 
Kopia: Clara Thorgren <clara.thorgren@habo.se>; Lena Jande <lena.jande@habo.se> 
Ämne: Inför ny mandatperiod - beslut om inkallelseordning 
  
Hej! 
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Inför ny mandatperiod behöver KF ta nytt beslut om inkallelseordning till nämnder och 
styrelser. Som ni ser av bifogat, nu gällande, beslut så gäller det enbart fram till årsskiftet 
och ett nytt beslut behöver alltså fattas av KF. Detta kan ske vid sista sammanträdet för 
året, dvs 10 december. Vi tänker att detta ärende inte nödvändigtvis behöver beredas av 
KSAU, eftersom det ju är partierna som meddelar vilken ordning ni vill ha, men KS 
behöver ju formellt lägga fram förslag till beslut. Om vi ska kunna ta fram ett 
beslutsunderlag inför KS sammanträde så behöver vi få in underlag från respektive parti 
med vilken ordning ni vill ha innan utskick till KS sker. Därmed behöver underlag från 
respektive parti vara kansliet (kommunsekreterare@habo.se) tillhanda senast 15 
november.  
  
Med vänlig hälsning 
  
Sara Widströmer 
Kommunsekreterare 
  
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
  
Telefon 0171-525 61 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
  
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 
  

mailto:kommunsekreterare@habo.se
http://www.habo.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 258 Dnr 2018/00586 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter för Kultur- och

fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från 2019-01-01 och 

tillsvidare.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta upphäver tidigare taxor och

avgifter för lokaler och simhall.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- 

och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. I simhallen tas avgifter för 

användandet av privatpersoner. Taxor och avgifter för Håbo bibliotek har 

redan beslutats av kommunfullmäktige den 1 oktober.  

Förvaltningen föreslår att hyrorna delas enligt fyra kategorier med olika 

kostnader för lokalhyror. En ”nolltaxa” för fackliga organisationer, politiska 

organisationer samt kommunala förvaltningar. En kategori för ideela 

föreningar som är verksamma i kommunen. En kategori för övriga 

organisationer och en för privatpersoner, företag och myndigheter.  

Om det uppstår ett överskott för lokalerna kommer detta att fördelas som 

förstärkta föreningsbidrag i slutet av varje år. 

I och med att föreningarna kommer att få relativt stora bidragshöjningar från 

och med 2019 kommer justering av föreningstaxan inte ge någon negativ 

påverkan av föreningarnas ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-11-07 

Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden i Håbo 

kommun 2019 

Protokollsanteckning 

Michael Rubbetad (SD) önskar att till kommunfullmäktige biläggs 

nuvarande taxor och avgifter för att kunna jämföra med förslaget.  

Ärende 19



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 229 Dnr 2018/00586  

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar vidare ärendet till kommunsty-

relsen utan eget förslag.  

Sammanfattning  

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- 

och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. I simhallen tas avgifter för 

användandet av privatpersoner. Taxor och avgifter för Håbo bibliotek har 

redan beslutats av kommunfullmäktige den 1 oktober.  

Förvaltningen föreslår att hyrorna delas enligt fyra kategorier med olika 

kostnader för lokalhyror. En ”nolltaxa” för fackliga organisationer, politiska 

organisationer samt kommunala förvaltningar. En kategori för ideela före-

ningar som är verksamma i kommunen. En kategori för övriga organisation-

er och en för privatpersoner, företag och myndigheter.  

Om det uppstår ett överskott för lokalerna kommer detta att fördelas som 

förstärkta föreningsbidrag i slutet av varje år. 

I och med att föreningarna kommer att få relativt stora bidragshöjningar från 

och med 2019 kommer justering av föreningstaxan inte ge någon negativ 

påverkan av föreningarnas ekonomi.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-07 

Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden i Håbo kom-

mun 2019   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Fredrik Anderstedt (S) föreslår att ärendet skickas vidare till kommunstyrel-

sen utan förslag till beslut.  

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-07 KS 2018/00586 nr 86055 

Kommunstyrelsens förvaltning 
 
Hans-Martin Akleye, Tf Avdelningschef 
0171-52798 
hans-martin.akleye@habo.se 

 

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämnden  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar förslag till taxor och avgifter för Kultur- och 

fritidsförvaltningens lokaler och simhall att gälla från 2019-01-01 och 

tillsvidare.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att detta upphäver tidigare taxor och 

avgifter för lokaler och simhall.   

 

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- 

och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. I simhallen tas avgifter för 

användandet av privatpersoner. Taxor och avgifter för Håbo bibliotek har 

redan beslutats av kommunfullmäktige den 1 oktober.  

Förvaltningen föreslår att hyrorna delas enligt fyra kategorier med olika 

kostnader för lokalhyror. En ”nolltaxa” för fackliga organisationer, politiska 

organisationer samt kommunala förvaltningar. En kategori för ideela 

föreningar som är verksamma i kommunen. En kategori för övriga 

organisationer och en för privatpersoner, företag och myndigheter.  

Om det uppstår ett överskott för lokalerna kommer detta att fördelas som 

förstärkta föreningsbidrag i slutet av varje år. 

I och med att föreningarna kommer att få relativt stora bidragshöjningar från 

och med 2019 kommer justering av föreningstaxan inte ge någon negativ 

påverkan av föreningarnas ekonomi.  

 
Ärendet 

Kultur- och fritidsförvaltningen svarar för uthyrning av lokaler inom kultur- 

och fritidsområdet samt vissa samlingslokaler. I simhallen tas avgifter för 

användandet av privatpersoner. 

Förvaltningen föreslår en justering av hyror och avgifter för att anpassa 

dessa till de kostnader som förvaltningen har för lokaler och verksamhet 

knuten till lokaler. 

Taxor och avgifter för Håbo bibliotek har redan beslutats av 

kommunfullmäktige den 1 oktober.  

Lokalsubventioner 

Lokalsubventioner är tillsammans med bidragen en del i kommunens stöd 

till föreningar. I dagsläget utgör lokalsubventionerna mer är 80% av det 

totala stödet. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-07 KS 2018/00586 nr 86055 

 

I och med att hyrorna inte justerats under ett antal år samtidigt som 

lokalkostnaderna ökat finns det årligen ett underskott för föreningslokalerna. 

Hyreskategorier 

Hyrorna är indelade i fyra kategorier: 

 Kategori 0 – Fackliga organisationer med medlemmar anställda 

i Håbo kommun, politiska partier med representation i 

Kommunfullmäktige i Håbo kommun och kommunala 

förvaltningar i Håbo kommun 

o Nolltaxa gäller för samlingslokaler och 

sammanträdes/mötesrum 

o För övriga lokaler gäller prissättning enligt kategori 1. 

 Kategori 1 – Ideella föreningar i Håbo kommun 

o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun 

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun 

 Kategori 2 – Övriga organisationer och föreningar samt 

förvaltningar i Håbo kommun  

o Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i 

Håbo kommun 

o Studieförbund 

o Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska 

föreningar 

o Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden 

verksamhet i Håbo kommun 

 Kategori 3 – Privatpersoner, företag och myndigheter  

 

Hyrorna i kategori 3 är beräknad efter den fulla kostnaden för lokalen. Detta 

är gjort mot bakgrund av likabehandlingsprincipen i kommunallagen samt 

att kommunen inte får ta ut högre kostnader än de som kommunen själv har. 

För kategori 2 har förvaltningen gjort bedömningen att halva 

fullpriskostnaden är rimlig. 

För kategori 1 som innefattar de ideella föreningarna i kommunen har inte 

hyrorna höjts sedan 2008.  

Hyresintäkternas koppling till föreningsbidrag 

En mycket stor del av hyresintäkterna kommer från ideella föreningar i 

Håbo kommun. Det är huvudsakligen timbokningar per säsong av 

idrottshallar och fotbollsplaner. Dessa varierar en del mellan åren och går 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-07 KS 2018/00586 nr 86055 

 

inte helt enkelt att förutse. Kostnaden för driften av lokaler, framför allt 

utomhusanläggningarna, varierar också mellan åren. 

För att få en tydligare bild av kostnader och intäkter för lokalerna kommer 

även intäkter att knytas till respektive lokal. 

Genom justeringen av hyrorna kommer det troligen att bli ett mindre 

överskott på lokalkontot. Förvaltningen kommer därför att föreslå att 

eventuella överskott i lokalsystemet förs till föreningsbidragssystemet. Det 

betyder i praktiken att kultur- och fritidsnämnden i november varje år tar ett 

beslut om hur ett eventuellt överskott skall fördelas. 

Ekonomisk konsekvens för föreningarna 

Kommunfullmäktige har beslutat att öka kostnaderna för föreningsbidrag 

under 2018 och 2019 med totalt 2,5 MKR. Det innebär för de flesta 

föreningar att de kommer att få en relativt stor höjning av sina bidrag. Detta 

gäller särskilt föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. Justering av 

föreningshyrorna kommer att utgöra enbart en liten del av bidragshöjningen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet innebär inga extra kostnader för förvaltningen. 

Uppföljning 

Taxor och avgifter följs upp årligen i samband med budgetprocessen. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden i Håbo 

kommun 2019   

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur och livsmiljö 

Akten  

 



2018-11-19 16:21 

 

Förslag till Taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämnden 

Håbo kommun år 2019 

Nedan beskrivs olika anläggningars hyra. Simhallen har både hyra och avgifter.  

Från 2019-01-01 kommer hyror och avgifter debiteras per tre kategorier: 

 Kategori 0 – Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Håbo 

kommun, politiska partier med representation i Kommunfullmäktige i 

Håbo kommun och kommunala förvaltningar i Håbo kommun 

o Nolltaxa gäller för samlingslokaler och sammanträdes/mötesrum 

o För övriga lokaler gäller prissättning enligt kategori 1. 

 Kategori 1 – Ideella föreningar i Håbo kommun 

o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun 

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun 

 Kategori 2 – Övriga organisationer och föreningar samt förvaltningar i 

Håbo kommun  

o Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i Håbo 

kommun 

o Studieförbund 

o Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska föreningar 

o Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden verksamhet i Håbo 

kommun 

 Kategori 3 – Privatpersoner, företag och myndigheter  

Moms 

Hyror i kategori 1 och 2 samt avgifter för simhallen är inklusive moms. Hyror i kategori 

3 är exklusive moms. 

 

  



Kultur- och livsmiljö, Budget år 2019, plan år 2020-2021 2(5) 

Hyra, förslag till KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Utomhusanläggningar    

Konstgräs Futurum Hel plan 65 750 1 500 

Konstgräs Futurum Halv plan 32 375 750 

Konstgräs Gröna Dalen Hel plan 65 750 1 500 

Konstgräs Gröna Dalen Halv plan 32 375 750 

Konstgräs,Gröna Dalen 5 -spels, lilla 
planen 

32 375 750 

Gröna Dalen IP 65 750 1 500 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 och 11-
spels 

65 500 1 000 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-spels 32 250 500 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-spels 16 125 250 

Futurum fotbollsfältet, 9 och 11-spels 65 500 1 000 

Futurum fotbollsfältet, 7-spels 32 250 500 

Futurum fotbollsfältet, 5-spels 16 125 250 

Björkvallen 65 750 1 500 

Övriga fotbollsplaner, tillfälliga lösningar 65 X X 

  

Hyra, förslag till KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Idrottshallar/ salar    

Gransäter Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Fridegård Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Futurum Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Västerängen Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Skokloster Sporthall 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Räddningstjänsten gymnastiksal 65 kr 300 kr 600 kr 

Futurum gymnastiksal (lilla) 65 kr 300 kr 600 kr 

Rungården gymnastiksal 65 kr 300 kr 600 kr 

Omklädningsrum, separat 65 kr 100 kr 400 kr 

Fabriksvägen 2, stora 65 kr 500 kr 1 000 kr 

Fabriksvägen 2, lilla 65 kr 300 kr 600 kr 

  

Hyra, förslag till KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 Ideella föreningar Övriga Privatpersoner, 



Kultur- och livsmiljö, Budget år 2019, plan år 2020-2021 3(5) 

Hyra, förslag till KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

Håbo kommun organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

företag och 
myndigheter 

Övriga lokaler    

Granåsenstugan 65 kr 200 kr 400 kr 

IP-Gallerian Skate 65 kr 300 kr 600 kr 

IP-Gallerian Gympa 65 kr 300 kr 600 kr 

  

Simhallen hyror, förslag till KF 10 
dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Simhallen hyror    

Banhyra, per bana och timme vid 
beslutade uthyrningstider* 

15 kr 150 kr 300 kr 

* för tider utanför beslutade 
uthyrningstider samt tävlings- och 
övriga arrangemang beräknas hyra 
separat 

   

    

Rehab/relax-avdelning    

Pris per timme, minst 1 tim, mån-tors 
08,00-20,00 

245 kr 490 kr 980 kr 

Pris per timme, minst 1 tim, Fredag 
08,00-19,00 

250 kr 500 kr 1 000 kr 

Pris per timme, minst 2 tim, fredag 
19,00-24,00 

300 kr 600 kr 1 200 kr 

Pris per timme, minst 3 tim, Lör 15,00-
24,00 Sön 08,00-20,00 

300 kr 600 kr 1 200 kr 

För evenemang mer än 4 timmar ges 
offert på kostnad. 

   

    

Simhallen avgifter, förslag till KF 10 
dec 

   

Entré – inklusive relax då den är öppen 
för allmänheten 

   

Mindre barn (0-2 år)   0 kr 

Barn (3-12 år)   20 kr 

Ungdom 13-17 år, pensionär   30 kr 

Vuxen  (18 år - )   50 kr 

    

Rabatthäfte, tio gånger klippkort    

Vuxen 18 år -   400 kr 

Ungdom 13-17 år, pensionär   240 kr 
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Simhallen hyror, förslag till KF 10 
dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

Barn 3-12 år   160 kr 

Rabatthäfte är inte personliga.    

    

Årskort, giltigt 12 månader från 
utskriftsdatum 

   

Barn (3-12 år)   450 kr 

Ungdom 13-17 år, pensionär   750 kr 

Vuxen  (18 år - )   1 050 kr 

Familj , * Två vuxna över 18 år samt 
max 3 barn upp till 18 år. Därutöver 
100 kr per barn och ungdom 

  2 150 kr 

    

Kalas och uthyrning    

Ordinarie simbassäng    

Barnkalas, 2 timmar. Lördag 15,00-
20,00 eller söndag 14,30-20,00. 
Möjlighet låna korvvagn. 

  1 000 kr 

    

Simskola * Endast vid annonsering på 
hemsidan eller i Bålstabladet 

   

Sommarsimskola, barn   400 kr 

Sommarsimskola, barn ej boende i 
Håbo 

  1 000 kr 

    

Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med Kultur och fritidsnämnden 

  

Hyra,  förslag till KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Ishallen hyror    

Isbanhyra, per timme vid beslutade 
uthyrningstider* 

65 kr 500 kr 1 000 kr 

    

För tider utöver beslutade 
uthyrningstider samt tävling och 
arrangemang beräknas hyra separat. 

   

    

Allmänhetens åkning på fastställda tider 
, information på hemsidan 

x x 0 kr 

  

Medborgarhuset, hyra förslag till KF 
10 dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 
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Medborgarhuset, hyra förslag till KF 
10 dec 

Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Medborgarhuset    

Bio Borgen per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Bio Borgen 4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

Cellen per timme 65 kr 200 kr 400 kr 

Cellen 4 timmar 240 kr 600 kr 1 200 kr 

Tornet per timme 65 kr 200 kr 400 kr 

Tornet 4 timmar 240 kr 600 kr 1 200 kr 

    

Rotundan måndag- torsdag, fredag till 
17,00 per timme 

100 kr 800 kr 1 600 kr 

Rotundan måndag- torsdag, fredag till 
17,00, 4 timmar 

400 kr 2 500 kr 5 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 - söndag, 
per dygn, Festlokal* 

2 000 kr 4 000 kr 8 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 - söndag, 
per dygn, privatpersoner, Festlokal* 

x x 2 000 kr 

    

* Vid bokning av Rotundan som 
festlokal tas en depositionsavgift på  

3 500 kronor ut. 

   

  

Hyra, förslag till KF 10 dec Kategori 1* 2019 Kategori 2* 2019 Kategori 3* 2019 

 
Ideella föreningar 

Håbo kommun 

Övriga 
organisationer, 
föreningar och 
förvaltningar i 

Håbo kommun 

Privatpersoner, 
företag och 

myndigheter 

Fridegårdscenen    

Hyra per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Hyra 4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

Hyra per dygn 1 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 

    

Fridegård    

Foajén Fridegård 100 kr 300 kr 600 kr 

Lars Hård 100 kr 300 kr 600 kr 

Café Fridegård efter kl 16,00 per timme 100 kr 1 000 kr 2 000 kr 

Café Fridegård efter kl 16,00  4 timmar 400 kr 3 000 kr 6 000 kr 

  



2018-12-03 15:47 

 

Förslag till Taxor och avgifter inom Kultur- och fritidsnämnden 

Håbo kommun år 2019 

Nedan beskrivs olika anläggningars hyra. Simhallen har både hyra och avgifter.  

Från 2019-01-01 kommer hyror och avgifter debiteras per tre kategorier: 

 Kategori 0 – Fackliga organisationer med medlemmar anställda i Håbo 

kommun, politiska partier med representation i Kommunfullmäktige i 

Håbo kommun och kommunala förvaltningar i Håbo kommun 

o Nolltaxa gäller för samlingslokaler och sammanträdes/mötesrum 

o För övriga lokaler gäller prissättning enligt kategori 1. 

 Kategori 1 – Ideella föreningar i Håbo kommun 

o Föreningen skall vara registrerad hos Håbo kommun 

o Föreningen skall ha regelbunden verksamhet i Håbo kommun 

 Kategori 2 – Övriga organisationer och föreningar samt förvaltningar i 

Håbo kommun  

o Fackliga organisationer som inte har medlemmar anställda i Håbo 

kommun 

o Studieförbund 

o Bostadsrättsföreningar, samfälligheter, ekonomiska föreningar 

o Ideella föreningar som inte har säte eller regelbunden verksamhet i Håbo 

kommun 

 Kategori 3 – Privatpersoner, företag och myndigheter  

Moms 

Hyror i kategori 1 och 2 samt avgifter för simhallen är inklusive moms. Hyror i kategori 

3 är exklusive moms. 
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Hyra, förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 2* 

2019 
2018 Kategori 3* 

2019 

 

 Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

 
Övriga 

organisationer
, föreningar  

 
Privatpersone
r, företag och 
myndigheter 

Utomhusanläggningar       

Konstgräs Futurum Hel plan - 65 - 750 - 1 500 

Konstgräs Futurum Halv 
plan 

- 
32 

- 
375 

- 
750 

Konstgräs Gröna Dalen Hel 
plan 

50 
65 

750 
750 

750 
1 500 

Konstgräs Gröna Dalen Halv 
plan 

50 
32 

750 
375 

750 
750 

Konstgräs,Gröna Dalen 5 -
spels, lilla planen 

50 
32 

750 
375 

750 
750 

Gröna Dalen IP 50 65 400 750 400 1 500 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 9 
och 11-spels 

50 
65 

400 
500 

400 
1 000 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 7-
spels 

50 
32 

- 
250 

- 
500 

Gröna Dalen fotbollsfältet, 5-
spels 

50 
16 

- 
125 

- 
250 

Futurum fotbollsfältet, 9 och 
11-spels 

50 
65 

150 
500 

150 
1 000 

Futurum fotbollsfältet, 7-
spels 

50 
32 

- 
250 

- 
500 

Futurum fotbollsfältet, 5-
spels 

50 
16 

- 
125 

- 
250 

Björkvallen 50 65 400 750 400 1 500 

Övriga fotbollsplaner, 
tillfälliga lösningar 

50 
65 

 
X 

 
X 

  

Hyra, förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 2* 

2019 
2018 Kategori 3* 

2019 

 

 Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

 
Övriga 

organisationer
, föreningar  

 
Privatpersoner

, företag och 
myndigheter 

Idrottshallar/ salar       

Gransäter Sporthall 50 65 kr 400 500 kr 400 1 000 kr 

Fridegård Sporthall 50 65 kr 400 500 kr 400 1 000 kr 

Futurum Sporthall 50 65 kr 400 500 kr 400 1 000 kr 

Västerängen Sporthall 50 65 kr 400 500 kr 400 1 000 kr 

Skokloster Sporthall 50 65 kr 300 500 kr 300 1 000 kr 

Räddningstjänsten 
gymnastiksal 

50 
65 kr 

200 
300 kr 

300 
600 kr 

Futurum gymnastiksal (lilla) 50 65 kr 150 300 kr 150 600 kr 

Rungården gymnastiksal 50 65 kr 150 300 kr 150 600 kr 

Omklädningsrum, separat 30 65 kr 50 100 kr 50 400 kr 
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Hyra, förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 2* 

2019 
2018 Kategori 3* 

2019 

Fabriksvägen 2, stora - 65 kr - 500 kr - 1 000 kr 

Fabriksvägen 2, lilla - 65 kr - 300 kr - 600 kr 

  

Hyra, förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 2* 

2019 
2018 Kategori 3* 

2019 

 

 Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

 
Övriga 

organisationer, 
föreningar  

 Privatperson
er, företag 

och 
myndigheter 

Övriga lokaler       

Granåsenstugan 50 65 kr 150 200 kr 150 400 kr 

IP-Gallerian Skate - 65 kr - 300 kr - 600 kr 

IP-Gallerian Gympa - 65 kr - 300 kr - 600 kr 

  

Simhallen hyror, förslag till KF 
10 dec 

2018 Kategori 
1* 2019 

2018 Kategori 2* 
2019 

2018 Kategori 
3* 2019 

 

 
Ideella 

föreningar 
Håbo 

kommun 

 

Övriga 
organisationer, 

föreningar  

 Privatper
soner, 

företag 
och 

myndigh
eter 

Simhallen hyror       

Banhyra, per bana och timme 
vid beslutade uthyrningstider* 

50 
15 kr 

50 
150 kr 

50 
300 kr 

* för tider utanför beslutade 
uthyrningstider samt tävlings- 
och övriga arrangemang 
beräknas hyra separat 

 

 

 

 

 

 

       

Rehab/relax-avdelning       

Pris per timme, minst 1 tim, 
mån-tors 08,00-20,00 

50 
245 kr 

550 
490 kr 

550 
980 kr 

Pris per timme, minst 1 tim, 
Fredag 08,00-19,00 

50 
250 kr 

550 
500 kr 

550 
1 000 kr 

Pris per timme, minst 2 tim, 
fredag 19,00-24,00 

50 
300 kr 

550 
600 kr 

550 
1 200 kr 

Pris per timme, minst 3 tim, Lör 
15,00-24,00 Sön 08,00-20,00 

50 
300 kr 

550 
600 kr 

550 
1 200 kr 

För evenemang mer än 4 
timmar ges offert på kostnad. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simhallen avgifter, förslag till       
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Simhallen hyror, förslag till KF 
10 dec 

2018 Kategori 
1* 2019 

2018 Kategori 2* 
2019 

2018 Kategori 
3* 2019 

KF 10 dec 

Entré – inklusive relax då den är 
öppen för allmänheten 

 
 

 
 

 
 

Mindre barn (0-2 år) (0-5)     0 0 kr 

Barn (3-12 år) (6-15)     25 20 kr 

Ungdom 13-17 år (6-15), 
pensionär 

 
 

 
 

25 
30 kr 

Vuxen  (18 år - ) (16- )     40 50 kr 

       

Rabatthäfte, tio gånger klippkort       

Vuxen 18 år -  ( 16 - )     300 400 kr 

Ungdom 13-17 år (6-15), 

pensionär 

 
 

 
 

200 
240 kr 

Barn 3-12 år (6 – 15)     200 160 kr 

Rabatthäfte är inte personliga.       

       

Årskort, giltigt 12 månader från 
utskriftsdatum 

 
 

 
 

 
 

Barn (3-12 år) (6-15)     550 450 kr 

Ungdom 13-17 år (6-15), 

pensionär 

 
 

 
 

550 
750 kr 

Vuxen  (18 år - )     800 1 050 kr 

Familj , * Två vuxna över 18 år 
samt max 3 (2) barn upp till 18 
(15) år. Därutöver 100 kr per 
barn och ungdom 

 

 

 

 

 

1800 2 150 kr 

       

Kalas och uthyrning       

Ordinarie simbassäng       

Barnkalas, 2 timmar. Lördag 
15,00-20,00 eller söndag 14,30-
20,00. Möjlighet låna korvvagn. 

 
 

 
 

800 
1 000 kr 

       

Simskola * Endast vid 
annonsering på hemsidan eller i 
Bålstabladet 

 
 

 
 

 
 

Sommarsimskola, barn     400 400 kr 

Sommarsimskola, barn ej 
boende i Håbo 

 
 

 
 

700 
1 000 kr 

       

   Separata avtal för företag och myndigheter kan tecknas med 
Kultur och fritidsnämnden 

  

Hyra,  förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 2* 

2019 
2018 

Kategori 3* 2019 

  Ideella 
föreningar 

 Övriga 
organisation

 Privatpersoner, 
företag och 
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Hyra,  förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 2* 

2019 
2018 

Kategori 3* 2019 

Håbo 
kommun 

er, 
föreningar  

myndigheter 

Ishallen hyror       

Isbanhyra, per timme vid 
beslutade uthyrningstider* 

50 
65 kr 

750 
500 kr 

750 
1 000 kr 

       

För tider utöver beslutade 
uthyrningstider samt tävling 
och arrangemang beräknas 
hyra separat. 

 

 

 

 

 

 

       

Allmänhetens åkning på 
fastställda tider , information 
på hemsidan 

 
x 

 
x 

0 
0 kr 

  

Medborgarhuset, hyra 
förslag till KF 10 dec 

2018 Kategori 1* 
2019 

2018 Kategori 2* 
2019 

2018 Kategori 3* 
2019 

 

 Ideella 
föreningar 

Håbo 
kommun 

 
Övriga 

organisationer
, föreningar  

 
Privatpersoner, 

företag och 
myndigheter 

Medborgarhuset       

Bio Borgen per timme 50 100 kr 800 1 000 kr 800 2 000 kr 

Bio Borgen 4 timmar 200 400 kr 3200 3 000 kr 3200 6 000 kr 

Cellen per timme 50 65 kr 200 200 kr 200 400 kr 

Cellen 4 timmar 200 240 kr 800 600 kr 800 1 200 kr 

Tornet per timme 50 65 kr 200 200 kr 200 400 kr 

Tornet 4 timmar 200 240 kr 800 600 kr 800 1 200 kr 

       

Rotundan måndag- torsdag, 
fredag till 17,00 per timme 

50 
100 kr 

400 
800 kr 

400 
1 600 kr 

Rotundan måndag- torsdag, 
fredag till 17,00, 4 timmar 

100 
400 kr 

1200 
2 500 kr 

1200 
5 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 -
 söndag, per dygn, Festlokal* 

1200 
2 000 kr 

1200 
4 000 kr 

1200 
8 000 kr 

Rotundan fredag från 17,00 -
 söndag, per dygn, 
privatpersoner, Festlokal* 

 
x 

 
x 

1200 
2 000 kr 

       

* Vid bokning av Rotundan 
som festlokal tas en 
depositionsavgift på  

3 500 kronor ut. 

 

 

 

 

 

 

  

Hyra, förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 

2* 2019 
2018 Kategori 3* 

2019 

  Ideella 
föreningar 

 Övriga 
organisatio

 Privatpersoner, 
företag och 



Kultur- och livsmiljö, Budget år 2019, plan år 2020-2021 6(6) 

Hyra, förslag till KF 10 dec 
2018 Kategori 1* 

2019 
2018 Kategori 

2* 2019 
2018 Kategori 3* 

2019 

Håbo 
kommun 

ner, 
föreningar  

myndigheter 

Fridegårdscenen       

Hyra per timme 50 100 kr 800 1 000 kr 800 2 000 kr 

Hyra 4 timmar 200 400 kr 3200 3 000 kr 3200 6 000 kr 

Hyra per dygn 1200 1 000 kr 5000 5 000 kr 5000 10 000 kr 

       

Fridegård       

Foajén Fridegård 50 100 kr 200 300 kr 200 600 kr 

Lars Hård 50 100 kr 200 300 kr 200 600 kr 

Café Fridegård efter kl 16,00 
per timme 

50 
100 kr 

200 
1 000 kr 

200 
2 000 kr 

Café Fridegård efter kl 16,00  
4 timmar 

200 
400 kr 

800 
3 000 kr 

800 
6 000 kr 

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 224 Dnr 2018/00833 

Revidering av avfallstaxa 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 2.2.2 i avfallstaxan

eftersom denna är felaktig och inaktuell. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en taxa för markbehållare 1,5

kbm. 

Sammanfattning 

Det finns behov av en revidering i avfallstaxan. 

Taxor i punkten 2.2.2 är delvis felaktiga och täcks i övrigt av taxor som 

finns i punkten 2.2.1. Punkten 2.2.2 bör därför utgå ur taxedokumentet. 

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 1,5 kbm markbehållare 

för att tillgodose detta behov behöver vi göra ett tillägg i avfallstaxan. Taxan 

för detta abonnemang har räknats fram genom att halvera taxan för befintligt 

abonnemang för en 3 kbm markbehållare. Taxan för 1,5 kbm markbehållare 

föreslås vara 12 775 kr per år.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Utdrag ur avfallstaxan, sid 7 

Ärende 20



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 190 Dnr 2018/00833  

Revidering av avfallstaxa 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 2.2.2 i avfallstaxan ef-

tersom denna är felaktig och inaktuell. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en taxa för markbehållare 1,5 

kbm.   

Sammanfattning  

Det finns behov av en revidering i avfallstaxan. 

Taxor i punkten 2.2.2 är delvis felaktiga och täcks i övrigt av taxor som 

finns i punkten 2.2.1. Punkten 2.2.2 bör därför utgå ur taxedokumentet. 

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 1,5 kbm markbehållare 

för att tillgodose detta behov behöver vi göra ett tillägg i avfallstaxan. Taxan 

för detta abonnemang har räknats fram genom att halvera taxan för befintligt 

abonnemang för en 3 kbm markbehållare. Taxan för 1,5 kbm markbehållare 

föreslås vara 12 775 kr per år.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-10-25 

Utdrag ur avfallstaxan, sid 7   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-25 KS 2018/00833 nr 85793 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Avfallsenheten 
Maria Åhrström, Miljö- och avfallshandläggare 
0171 528 48 
maria.ahrstrom@habo.se 

 

Revidering av avfallstaxa 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ta bort punkten 2.2.2 i avfallstaxan 

eftersom denna är felaktig och inaktuell. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga till en taxa för markbehållare 1,5 

kbm.   

 

Sammanfattning 

Det finns behov av en revidering i avfallstaxan. 

Taxor i punkten 2.2.2 är delvis felaktiga och täcks i övrigt av taxor som 

finns i punkten 2.2.1. Punkten 2.2.2 bör därför utgå ur taxedokumentet. 

Det har uppstått ett behov av ett abonnemang för en 1,5 kbm markbehållare 

för att tillgodose detta behov behöver vi göra ett tillägg i avfallstaxan. Taxan 

för detta abonnemang har räknats fram genom att halvera taxan för befintligt 

abonnemang för en 3 kbm markbehållare. Taxan för 1,5 kbm markbehållare 

föreslås vara 12 775 kr per år 

 
Ärendet 

- 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Utdrag ur avfallstaxan, sid 7   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen, Avfallsenheten  

 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 259 Dnr 2018/00775 

Avgift trygghetslarm 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till vård- och

omsorgsnämnden för framtagande av korrekt kostnadsbedömning.  

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

från och med den 1 januari 2019 efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. 

Kommuner har rätt att ta ut skäliga avgifter för hemtjänst och endast 5 % av 

kommunerna i landet har ett avgiftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens 

förslag innebär att avgiften skulle vara en del av maxtaxan och om en 

person har låg betalningskraft så kan en avgiftsreducering av maxtaxan 

göras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 57 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Utredning, socialförvaltningen 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Socialdemokraterna och Bålstapartiet yrkar: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka budget 2019 för Vård och

Omsorgsnämnden med 500.000 tkr och att finansieringen sker genom att 

kommunens budgeterade resultat minskas med motsvarande summa.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunfullmäktige återremitterar 

ärendet till nämnden för att ta fram korrekt kostnadsbedömning.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag, Socialdemokraternas och Bålstapartiets yrkande eller enligt Michael 

Rubbestads (SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Michael Rubbestads (SD) yrkande.   

Ärende 21



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 230 Dnr 2018/00775  

Avgift trygghetslarm 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för trygghetslarm om 200 kronor 

i månaden i enlighet med vård- och omsorgsnämndens förslag. Avgiften 

gäller från och med 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

från och med den 1 januari 2019 efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. 

Kommuner har rätt att ta ut skäliga avgifter för hemtjänst och endast 5 % av 

kommunerna i landet har ett avgiftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens 

förslag innebär att avgiften skulle vara en del av maxtaxan och om en per-

son har låg betalningskraft så kan en avgiftsreducering av maxtaxan göras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.    

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 57 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Utredning, socialförvaltningen   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar att kommunfullmäktige ska avslå begäran om att 

avgiftsbelägga trygghetslarm.  

Leif Zetterberg (C) yrkar bifall till vård- och omsorgsnämndens förslag.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Tho-

mas Moores (SD) yrkande eller enligt vård- och omsorgsnämndens förslag. 

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt vård- och omsorgs-

nämndens förslag.  

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-04 KS 2018/00775 nr 85248 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Avgift trygghetslarm 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige att besluta om avgift för trygghetslarm om 200 

kronor i månaden i enlighet med vård- och omsorgsnämndens. Avgiften 

gäller från och med 2019-01-01.   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att trygghetslarm ska avgiftsbeläggas 

från och med den 1 januari 2019 efter att under 2018 ha varit avgiftsfria. 

Kommuner har rätt att ta ut skäliga avgifter för hemtjänst och endast 5 % av 

kommunerna i landet har ett avgiftsfritt larm. Vård- och omsorgsnämndens 

förslag innebär att avgiften skulle vara en del av maxtaxan och om en 

person har låg betalningskraft så kan en avgiftsreducering av maxtaxan 

göras.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Att återinföra avgiften på trygghetslarm medför en intäkt på cirka 500 tkr 

årligen.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut § 57 2018 

– Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

– Utredning, socialförvaltningen   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden  

 



 

 UTREDNING 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00043 nr 3236 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lisa Grönlund, Avdelningschef 
0171-525 82 
lisa.gronlund@habo.se 

 

Utredning, avgift för trygghetslarm 

Sedan 2018-01-01 har trygghetslarm i Håbo kommun varit avgiftsfria för 

alla. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som innan 2018-01-01 var 

belagd med en avgift för den enskilde på 200 kr i månaden.  

Antalet nya personer som har trygghetslarm har ökat sedan avgiften 

avskaffades. Antalet nya personer som fått trygghetslarm beviljat som 

bistånd under perioden januari t.o.m. maj 2017 var ungefär 160, och under 

samma period 2018 var antalet ungefär 220. Detta är en ökning på ca 37 %. 

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland annat 

hemtjänst. I Socialstyrelsens genomlysning 2014 av alla Sveriges kommuners 

avgifter inom hemtjänsten var medianavgiften för trygghetslarm 200 kr. Enbart 5 % 

av kommunerna i landet hade ett avgiftsfritt larm. Några av kommunerna höll 

trygghetslarmet utanför maxtaxan.  

En avgift på trygghetslarm skulle vara en del av maxtaxan, vilket skulle 

innebära att om en person har både hemtjänst och trygghetslarm kan inte 

taxan överstiga 2044 kr i månaden (år 2018). Om man har en låg 

betalningskraft så genomförs en avgiftsutredning som kan ligga till grund 

för en hel- eller delreducering av maxtaxan. I dagsläget har ca 25% av de 

som har hemtjänst full avgiftsreducering. 

Ett återinförande av avgift på trygghetslarm med 200 kr i månaden beräknas 

ge en intäkt på ungefär 500 tkr per år. 

Förvaltningen föreslår därför ett återinförande av avgiften på 200 kr i 

månaden för trygghetslarm. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00043 nr 3237 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lisa Grönlund, Avdelningschef 
0171-525 82 
lisa.gronlund@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, avgift för trygghetslarm 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om avgift för trygghetslarm i enlighet med förvaltningens 

förslag. Avgiften föreslås gälla från och med 2019-01-01. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad 

och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning     

Förvaltningen föreslår att trygghetslarm avgiftsbeläggs från 1 januari 2019 

med en månadsavgift om 200 kronor.    

Ärende 

Sedan 2018-01-01 har trygghetslarm i Håbo kommun varit avgiftsfria för 

alla. Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som innan 2018-01-01 var 

belagd med en avgift för den enskilde på 200 kr i månaden.  

Antalet nya personer som har trygghetslarm har ökat sedan avgiften 

avskaffades. Antalet nya personer som fått trygghetslarm beviljat som 

bistånd under perioden januari t.o.m. maj 2017 var ungefär 160, och under 

samma period 2018 var antalet ungefär 220. Detta är en ökning på ca 37 %. 

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland 

annat hemtjänst. I Socialstyrelsens genomlysning 2014 av alla Sveriges 

kommuners avgifter inom hemtjänsten var medianavgiften för trygghetslarm 

200 kr. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade ett avgiftsfritt larm. Några 

av kommunerna höll trygghetslarmet utanför maxtaxan. 

En avgift på trygghetslarm skulle vara en del av maxtaxan, vilket skulle 

innebära att om en person har både hemtjänst och trygghetslarm kan inte 

taxan överstiga 2044 kr i månaden (år 2018). Om man har en låg 

betalningskraft så genomförs en avgiftsutredning som kan ligga till grund 

för en hel- eller delreducering av maxtaxan. I dagsläget har ca 25% av de 

som har hemtjänst full avgiftsreducering. 

    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett återinförande av avgift på trygghetslarm med 200 kr i månaden beräknas 

ge en intäkt på ungefär 500 tkr per år. 

Beslutsunderlag   

– Utredning, avgift för trygghetslarm      

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige    

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 57 Dnr 2018/00043  

Avgifter och taxor - Trygghetslarm 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om avgift för trygghetslarm i enlighet med förvaltningens förslag. 

Avgiften föreslås gälla från och med 2019-01-01. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår att trygghetslarm avgiftsbeläggs från 1 januari 2019 med 

en månadsavgift om 200 kronor.    

Ärende 
Sedan 2018-01-01 har trygghetslarm i Håbo kommun varit avgiftsfria för alla. 

Trygghetslarm är en biståndsbedömd insats som innan 2018-01-01 var belagd 

med en avgift för den enskilde på 200 kr i månaden.  

Antalet nya personer som har trygghetslarm har ökat sedan avgiften 

avskaffades. Antalet nya personer som fått trygghetslarm beviljat som bistånd 

under perioden januari t.o.m. maj 2017 var ungefär 160, och under samma 

period 2018 var antalet ungefär 220. Detta är en ökning på ca 37 %. 

Enligt 8 kap socialtjänstlagen får kommunen ta ut skäliga avgifter för bland 

annat hemtjänst. I Socialstyrelsens genomlysning 2014 av alla Sveriges 

kommuners avgifter inom hemtjänsten var medianavgiften för trygghetslarm 

200 kr. Enbart 5 % av kommunerna i landet hade ett avgiftsfritt larm. Några av 

kommunerna höll trygghetslarmet utanför maxtaxan. 

En avgift på trygghetslarm skulle vara en del av maxtaxan, vilket skulle 

innebära att om en person har både hemtjänst och trygghetslarm kan inte taxan 

överstiga 2044 kr i månaden (år 2018). Om man har en låg betalningskraft så 

genomförs en avgiftsutredning som kan ligga till grund för en hel- eller 

delreducering av maxtaxan. I dagsläget har ca 25% av de som har hemtjänst 

full avgiftsreducering.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ett återinförande av avgift på trygghetslarm med 200 kr i månaden beräknas ge 

en intäkt på ungefär 500 tkr per år.     

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, nr 3237 

Utredning, daterad 2018-08-27, nr 3236 

______________ 

Beslutet skickas till: 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Kommunfullmäktige      



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 260 Dnr 2018/00773 

Avgift restaurang Pomona 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige justerar portionsavgifterna på Restaurang Pomona

enligt följande: 

Externa besökare under 65 år, 85 kr. 

Externa besökare 65 år och äldre, 75 kr. 

Portion för avhämtning, 70 kr. 

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att portionsavgiften på restaurang 

Pomona ska revideras. Ändringen föreslås för att försäljningen av lunchmat 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser, samt bidra till att minska 

underskottet i verksamheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Beslut, vård- och omsorgsnämnden § 59 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Ärende 22



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 231 Dnr 2018/00773  

Avgift restaurang Pomona 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige justerar portionsavgifterna på Restaurang Pomona 

enligt följande:  

Externa besökare under 65 år, 85 kr. 

Externa besökare 65 år och äldre, 75 kr. 

Portion för avhämtning, 70 kr. 

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare.    

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att portionsavgiften på restaurang Po-

mona ska revideras. Ändringen föreslås för att försäljningen av lunchmat 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser, samt bidra till att minska un-

derskottet i verksamheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.     

Beslutsunderlag 

Beslut, vård- och omsorgsnämnden § 59 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-04 KS 2018/00773 nr 85249 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Avgift restaurang Pomona 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige justerar portionsavgifterna på Restaurang Pomona 

enligt följande:  

 Externa besökare under 65 år, 85 kr. 

 Externa besökare 65 år och äldre, 75 kr. 

 Portion för avhämtning, 70 kr. 

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare.    

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att portionsavgiften på restaurang 

Pomona ska revideras. Ändringen föreslås för att försäljningen av lunchmat 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser, samt bidra till att minska 

underskottet i verksamheten. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i frågan.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget skulle medföra ökade intäkter om cirka 180 tkr.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Beslut, vård- och omsorgsnämnden § 59 2018 

– Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen   

__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-29 VON 2018/00041 nr 3241 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lisa Grönlund, Avdelningschef 
0171-525 82 
lisa.gronlund@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, avgiftsförändring Restaurang Pomona 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att portiosavgifterna på Restaurang Pomona justeras enligt följande 

från och med den 1 januari 2019: 

 Externa besökare under 65 år betalar 85 kr. 

 Externa besökare 65 år och äldre betalar 75 kr. 

 Portion för avhämtning kostar 70 kr. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad 

och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.     

Ärende 

I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter 

och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över. En av de avgifter 

förvaltningen förslår ska revideras är portionssavgiften på restaurang 

Pomona. 

 

Restaurangen på Pomona producerar idag ca 7000 portioner mat i 

månaden. 

Cirka 6000 av dessa portioner är matlådor till brukare inom hemtjänsten 

och mat till de särskilda boendena, inklusive korttidsverksamheten, på 

Pomona. 

Dessa portioner berörs inte av den föreslagna avgiftsjusteringen. 

Resterande portioner säljs idag i restaurangen till externa besökare och 

personal, endera för att ätas i serveringen eller för avhämtning. Det är den 

försäljningen som omfattas av detta ärende. 

 

Avgiftsbilden i restaurangen är idag spretig med en rad olika avgifter och 

rabatter. Den billigaste portionen säljs för 20 kronor (kall personalmåltid), 

den högsta avgiften är idag 70 kronor. Förvaltningen konstaterar att 

normalpriset för en lunch på restaurang idag ligger på cirka 90 kronor. 

 

Idag har förvaltningen inte ett system som möjliggör att utläsa faktisk 

produktionskostnad per portion i de olika portionsslag man producerar då 

restaurangen inte kan särredovisa sina kostnader på ett strukturerat sätt. 

 

Den totala produktionskostnaden för samtliga portionsslag är idag cirka 

5,3 miljoner kronor. Intäkterna uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor. 

Snittkostnaden per portion är 63 kronor. Intäkten per portion är cirka 51 

kronor. Kommunen subventionerar varje portion i snitt med cirka 19 %. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-29 VON 2018/00041 nr 3241 

 

 

För att försäljningen av lunchmat i restaurangen ur ett konkurrensperspektiv 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser och också bidra till att öka 

restaurangens snittintäkt per portion och minska underskottet i 

verksamheten föreslår förvaltningen att avgiften för den mat som säljs till 

externa besökare under 65 år och personal sätts till 85 kronor. Det är en 

prisökning med 20 kronor. För personer 65 år och äldre föreslår ett pris på 

75 kronor, vilket är en prishöjning med 10 kronor. För avhämtning av mat 

föreslås ett pris på 70 kronor.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

De föreslagna justeringarna av avgiften skulle, förutsatt oförändrade 

volymer, medföra ökade intäkter om cirka 180 tkr. 

 

Den föreslagna justeringen skulle medföra en mer konkurrensneutral 

prissättning i förhållande till privata näringsidkare i kommunen samt skapa 

en tydligare avgiftsbild i restaurang Pomona.       

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige    

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 59 Dnr 2018/00041  

Avgifter och taxor - Restaurang Pomona 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

portionsavgifterna på Restaurang Pomona justeras enligt följande: 

Externa besökare under 65 år betalar 85 kr. 

Externa besökare 65 år och äldre betalar 75 kr. 

Portion för avhämtning kostar 70 kr. 

Avgiften föreslås börja gälla från och med 2019-01-01 och tills vidare. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår att portionsavgiften på restaurang Pomona revideras från 

2019-01-01. I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också 

avgifter och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över.     

Ärende 
I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter och 

taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över. En av de avgifter 

förvaltningen förslår ska revideras är portionssavgiften på restaurang Pomona. 

Restaurangen på Pomona producerar idag ca 7000 portioner mat i månaden. 

Cirka 6000 av dessa portioner är matlådor till brukare inom hemtjänsten och 

mat till de särskilda boendena, inklusive korttidsverksamheten, på Pomona. 

Dessa portioner berörs inte av den föreslagna avgiftsjusteringen. Resterande 

portioner säljs idag i restaurangen till externa besökare och personal, endera för 

att ätas i serveringen eller för avhämtning. Det är den försäljningen som 

omfattas av detta ärende. 

Avgiftsbilden i restaurangen är idag spretig med en rad olika avgifter och 

rabatter. Den billigaste portionen säljs för 20 kronor (kall personalmåltid), den 

högsta avgiften är idag 70 kronor. Förvaltningen konstaterar att normalpriset 

för en lunch på restaurang idag ligger på cirka 90 kronor. 

Idag har förvaltningen inte ett system som möjliggör att utläsa faktisk 

produktionskostnad per portion i de olika portionsslag man producerar då 

restaurangen inte kan särredovisa sina kostnader på ett strukturerat sätt. 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 59 Dnr 2018/00041 

Den totala produktionskostnaden för samtliga portionsslag är idag cirka 5,3 

miljoner kronor. Intäkterna uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor. 

Snittkostnaden per portion är 63 kronor. Intäkten per portion är cirka 51 

kronor. Kommunen subventionerar varje portion i snitt med cirka 19 %. 

För att försäljningen av lunchmat i restaurangen ur ett konkurrensperspektiv 

ska harmonisera med aktuella marknadspriser och också bidra till att öka 

restaurangens snittintäkt per portion och minska underskottet i verksamheten 

föreslår förvaltningen att avgiften för den mat som säljs till externa besökare 

under 65 år och personal sätts till 85 kronor. Det är en prisökning med 20 

kronor. För personer 65 år och äldre föreslår ett pris på 75 kronor, vilket är en 

prishöjning med 10 kronor. För avhämtning av mat föreslås ett pris på 70 

kronor. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
De föreslagna justeringarna av avgiften skulle, förutsatt oförändrade volymer, 

medföra ökade intäkter om cirka 180 tkr. 

Den föreslagna justeringen skulle medföra en mer konkurrensneutral 

prissättning i förhållande till privata näringsidkare i kommunen samt skapa en 

tydligare avgiftsbild i restaurang Pomona. 

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-29, nr 3241 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige    

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 261 Dnr 2018/00774 

Avgift matlåda  

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justa avgiften för matlådor till 50 kronor

per matlåda. 

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för matlådor revideras till 

50 kronor per låda från och med 2019. Medelavgiften för landets 

kommuners matlådor är knappt 50 kronor. Avgiften idag är 40 kronor och 

har varit samma sedan 1998.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58 2018 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen 

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) önskar information om varför höjningen sker, till 

kommande fullmäktige, samt hur maten tillagas.     

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör  

Socialchef 

Ärende 23



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 232 Dnr 2018/00774  

Avgift matlåda  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att justa avgiften för matlådor till 50 kronor 

per matlåda.  

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för matlådor revideras till 

50 kronor per låda från och med 2019. Medelavgiften för landets kommu-

ners matlådor är knappt 50 kronor. Avgiften idag är 40 kronor och har varit 

samma sedan 1998.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58 2018 

Tjänsteskrivelse socialförvaltningen   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-04 KS 2018/00774 nr 85251 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Avgift matlåda  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att justa avgiften för matlådor till 50 

kronor per matlåda.  

2. Avgiften gäller från och med 2019-01-01 och tills vidare   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att avgiften för matlådor revideras till 

50 kronor per låda från och med 2019. Medelavgiften för landets 

kommuners matlådor är knappt 50 kronor. Avgiften idag är 40 kronor och 

har varit samma sedan 1998.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillägga i ärendet.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Avgiftshöjning en skulle öka nämndens intäkter med cirka 200 tkr.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut § 58 2018 

– Tjänsteskrivelse socialförvaltningen   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00042 nr 3239 

Socialförvaltningen 
Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Lisa Grönlund, Avdelningschef 
0171-525 82 
lisa.gronlund@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, avgift matlåda 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en 

justerad avgift för matlådor. Avgiften föreslås vara 50 kronor och gälla 

från och med 2019-01-01. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad 

och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.        

Sammanfattning     

Förvaltningen föreslår att avgiften för matlåda revideras från 2019-01-01. 

Avgiften föreslås vara 50 kr per matlåda.      

Ärende 

I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter 

och taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över.  

En av de avgifter förvaltningen förslår ska revideras är avgiften för matlåda. 

Distribution av matlåda är en hemtjänstinsats och den avgiften regleras i 

hemtjänstavgiften och berörs inte av detta förslag.  

Avgiften för själva matlådan är idag 40 kr och avgiften har varit densamma 

sedan 1998. 

I Avgifter inom äldreomsorgen – en kartläggning och analys av 

kommunernas avgiftssystem Socialstyrelsen 2014 framkommer att avgiften 

för matlådor varierar kraftigt över landet. Medelavgiften är knappt 50 kr, 

med stora variationer mellan kommunerna.        

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen producerar ca 1800 matlådor per månad. Intäkten uppgår till ca 

850 tkr per år. En avgiftshöjning skulle öka intäkterna med ca 200 tkr. 

Den föreslagna justeringen av avgiften är inte i första hand viktig som en 

kommunal intäkt utan som en del av en konsekvent hantering av 

avgiftsjusteringar.          

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige    

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 58 Dnr 2018/00042  

Avgifter och taxor - Matlåda 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige en 

justerad avgift för matlådor på 50 kronor per matlåda. 

Avgiften föreslås börja gälla från och med 2019-01-01 och tills vidare. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.        

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår att avgiften för matlåda revideras från 2019-01-01. 

Avgiften föreslås vara 50 kr per matlåda.      

Ärende 
I samband med förvaltningens arbete inför budget 2019 har också avgifter och 

taxor inom nämndens verksamhetsområde setts över.  

En av de avgifter förvaltningen förslår ska revideras är avgiften för matlåda. 

Distribution av matlåda är en hemtjänstinsats och den avgiften regleras i 

hemtjänstavgiften och berörs inte av detta förslag.  

Avgiften för själva matlådan är idag 40 kr och avgiften har varit densamma 

sedan 1998. 

I Avgifter inom äldreomsorgen – en kartläggning och analys av kommunernas 

avgiftssystem Socialstyrelsen 2014 framkommer att avgiften för matlådor 

varierar kraftigt över landet. Medelavgiften är knappt 50 kr, med stora 

variationer mellan kommunerna.        

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen producerar ca 1800 matlådor per månad. Intäkten uppgår till ca 

850 tkr per år. En avgiftshöjning skulle öka intäkterna med ca 200 tkr. Den 

föreslagna justeringen av avgiften är inte i första hand viktig som en kommunal 

intäkt utan som en del av en konsekvent hantering av avgiftsjusteringar.          

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, nr 3239 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige    

 



 

 YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-29 VON 2018/00014 nr 3477 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Erik Johansson, Avdelningschef 
erik.johansson@habo.se 

 

På begäran, ett kompletterande yttrande till kommunfullmäktige 
i ärende om höjd avgift för matlådor  

Kommunstyrelsens ärende, dnr 2018/00774   

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har 2018-11-26 begärt in att socialförvaltningen ska 

överlämna till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-12-03 ett 

kompletterande yttrande som förtydligar tillagningen av matlådor på 

restaurang Pomona. 

Yttrande, tillagning av matlådor 

Restaurangköket på Pomona lagar mat varje dag i fyra omgångar. Första 

omgången går till kylning klockan 10.00 för leverans till hemtjänstens 

kunder nästa dag. Andra omgången är klar 11.00 och serveras i restaurangen 

på Pomona, tredje omgången är klar 12.00 och serveras på Äldreboendena. 

Den fjärde omgången är ny rätt som är klar 16.30 och serveras till middag 

på äldreboendet. 

Restaurangköket på Pomona tillverkar 50-80 antal matlådor per dag för 

leverans till kunder inom hemtjänsten. I köket arbetar alltid minst en kock 

som ansvarar för matlagning och förpackning. 

När maten är färdiglagad gör ansvarig kock en ”modell-matlåda” och 

fastställer innehåll och volym som ska packas, sedan paketeras den under 

överinseende av ansvarig kock och snabbkyls sedan i särskild kylmaskin en 

så kallad blast-chiller. På eftermiddagen flyttas matlådorna från kylrummet 

till särskilt avsedd kylförvaring där lådorna hämtas av hemtjänstens personal 

nästa dag från 07.00 och framåt för leverans till kund. 

Matens temperatur kontrolleras i enlighet med riktlinjer från miljö och hälsa 

under processen. Även kylanläggningen kontrolleras regelbundet och 

temperatur i kylar där maten förvaras fram till leverans. Ansvaret för 

matlådorna övergår i och med avhämtning till hemtjänstens medarbetare 

som ska använda kylväskor för transport till kund. 

Varje matlåda innehåller en komplett måltid, tillbehör av typen sylt, 

grönsaker o dylikt förpackas i separata mindre behållare som medföljer 

matlådan. Vad varje leverans ska innehålla anslås på kyldörren där 

hemtjänstens personal hämtar lådorna för att säkerställa att alla tillbehör 

kommer med. Det som inte ingår i matlåda är bröd, dryck och eventuella 

extra kryddor. Med varje matlåda följer utöver innehållsdeklaration också 

anvisning om uppvärmning samt information om vart man ska vända sig 

med eventuella synpunkter. 



 

 YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-11-29 VON 2018/00014 nr 3477  

Socialförvaltningen    

 

Forts. 

 

Innehållet i matlådan följer samma meny som den mat som lagas för 

restaurangens servering och äldreboendet på Pomona. Huvuddelen av all 

mat tillagas från råvara, undantag är produkter som tillagas i stor volym på 

grund av kapacitetsbrist i köket. Produkter som inte lagas från råvara kan 

exempelvis vara köttbullar, pannkakor eller raggmunkar. Kött-färs-fisk-

kyckling, såser, soppor, bruna bönor och liknande samt tillbehör exempelvis 

potatis och grönsaker med mera samt de flesta efterrätter tillagas från råvara. 

I undantagsfall händer det att köket använder skalad potatis, så kallad ”cock-

and-chill-potatis”, som anses vara ett fullgott alternativ. Kostnaden för 

sådan potatis är dock högre än vanlig oskalad potatis varför köket ur ett 

ekonomiskt perspektiv i huvudsak utgår från råvara. Råvaror och övriga 

produkter beställs från upphandlade leverantörer som är desamma som 

används inom kostenheten i kommunen. Leverantörerna har i det nya avtalet 

också ett antal ekologiska och närproducerade produkter som vi väljer när 

det går. 

Köket lagar två alternativa rätter varje dag, kunder inom hemtjänsten 

beställer från en meny två veckor i taget. Då finns också möjlighet att göra 

särskild beställning, det kan till exempel handla om att man alltid vill ha 

potatismos till maten, eller extra mkt sås. Högtidsdagar levereras alltid 

dagens meny, exempelvis ”jultallrik” på julafton. Köket kan också erbjuda 

specialanpassad kost - vegetarisk, glutenfri, laktosfri, näringsberikad eller 

kost efter särskilda behov/önskemål.  

Kunder inom hemtjänsten kan också välja att få varm matlåda levererad som 

då hämtas i serveringen på Pomona. Vid avhämtning av varm matlåda 

ansvarar hemtjänstens personal och kunden för hantering av matlådan till 

den ska ätas. 

 

___________ 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 262 Dnr 2018/00772 

Avgift färdtjänst 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet

med vård- och omsorgsnämndens förslag. Avgifterna gäller från och med 

2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska inarbetas i de nuvarande

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit en höjning av avgifter för 

färdtjänsten enligt följande:  

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp höjs från 25 % till 35 %. 

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att 

även deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har 

tidigare felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir 

missgynnsamt för målgruppen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018 

Vård- och omsorgsnämndens utredning 

Tjänsteskrivelse - socialförvaltningen 

Ärende 24



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 233 Dnr 2018/00772  

Avgift färdtjänst 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet 

med vård- och omsorgsnämndens förslag. Avgifterna gäller från och med 

2019-01-01.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska inarbetas i de nuvarande 

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst.    

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit en höjning av avgifter för färd-

tjänsten enligt följande:  

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp höjs från 25 % till 35 %.  

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 

felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 

målgruppen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018 

Vård- och omsorgsnämndens utredning 

Tjänsteskrivelse - socialförvaltningen  

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-04 KS 2018/00772 nr 85252 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Avgift färdtjänst  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet 

med vård- och omsorgsnämndens förslag.  

2. Avgifterna gäller från och med 2019-01-01.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att avgifterna ska inarbetas i de nuvarande 

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst.    

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har föreslagit en höjning av avgifter för 

färdtjänsten enligt följande:  

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp höjs från 25 % till 35 %.  

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 

felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 

målgruppen. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget innebär en besparing för verksamheten på 125 tkr år 2019 

Uppföljning 

"[Här beskrivs om, och hur, det föreslagna beslutet ska följas upp]"  

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut § 56 2018 

– Vård- och omsorgsnämndens utredning 

– Tjänsteskrivelse - socialförvaltningen  

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden  

 



 

 UTREDNING 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00044 nr 3240 

Avdelning Stöd till vuxna 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Utredning, avgiftsändring inom färdtjänsten 

 

Förvaltningens uppdrag 

Förvaltningen har i samband med budgetarbetet inför år 2019 fått i uppdrag 

av Vård- och omsorgsnämnden att göra en översyn av möjlig avgiftshöjning 

inom färdtjänsten.  

Rätten till färdtjänst 

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den 

rättspraxis som utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen 

är till stor del styrd av lagstiftningen. Tillstånd beviljas av färdtjänst-

handläggare på förvaltningen. 

 
Nuvarande avgifter inom färdtjänsten 

Håbo kommun är som tillståndsgivare den myndighet som enligt 

färdtjänstlagen beslutar om egenavgifterna. Avgifterna ska vara skäliga och 

får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader.  

 

Egenavgiften betalas av resenären direkt till chauffören i samband med 

resan. I Håbo är avgiften i dagsläget 25 % av taxameterbeloppet, dock lägst 

40 kronor, upp till ett taxameterbelopp av 420 kronor. Om taxameter-

beloppet överstiger 420 kronor är den högsta avgiften 150 kronor per resa.  

 

Egenavgiften för resa med specialfordon är densamma som för resa med 

vanlig taxi. 

Reducerad avgift 

Resenärer inom färdtjänstens målgrupp som är beviljade så kallade 

”arbetsresor”, för återkommande resor till arbete eller studier, betalar ingen 

kostnad per resa utan faktureras varje månad en kostnad som motsvarar 

månadskort inom kollektivtrafiken. De som har reducerat pris på kort hos 

UL kan få motsvarande reducering i fakturering från socialförvaltningen. 

Resenärer inom färdtjänstens målgrupp som är under 26 år, studerande, 

samt innehar Centrala Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges 

Förenade Studentkårers studentkort har viss reducerad egenavgift. Avgiften 

är fortsatt 25 % av taxameterbeloppet, samt lägst 40 kronor, men högsta 

möjliga avgift är 105 kr istället för övrigas 150 kr.  

I dagsläget är angivet i riktlinjerna att högsta möjliga avgift ska betalas för 

resor över 292 kr. Detta ser förvaltningen nu som ett feltänk som bör 

korrigeras upp till 420 kronors-nivån, likt övriga färdtjänstresor.  

 

Förvaltningen föreslår, förutom denna justering av start för maxavgift, ingen 

justering av egenavgift för studerande. Justeringen innebär i praktiken en 



 

 UTREDNING 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00044 nr 3240 

 

avgiftssänkning, men det kan tilläggas att det är ett försumbart litet antal 

resenärer som berörs.  

 
Förslag till avgiftsändring inom färdtjänsten  

Förvaltningen föreslår att avgiften per färdtjänstresa höjs till 35 % av 

taxameter-beloppet, med 50 kr som lägsta avgift. Högsta avgiftsnivån 

föreslås ligga kvar vid 150 kr.  

Håbos egenavgifter jämfört med omvärlden 

Inom Sverige finns många olika kostnadsnivåer och det går inte att enkelt 

uttala sig om huruvida Håbo kommun kan anses ha höga eller låga 

egenavgifter eftersom det inte är bara är nivåerna som skiljer sig åt mellan 

kommunerna utan även hur många olika kostnadsnivåer som finns och hur 

regelverket och resmöjligheterna ser ut i övrigt.  

 

Något många kommuner har gemensamt är däremot kostnaden för 

”arbetsresor”. De motsvarar ofta månadskort inom kollektivtrafiken och så 

är det även i Håbo. 

 

Här följer ett par översiktliga exempel av två andra kommuners avgifts-

nivåer för färdtjänst: 

 

Uppsala kommun 

I Uppsala kommun är lägsta möjliga egenavgift (kort resa som inneburit 

samåkning) 40 kr och högsta möjliga (längre resa i egen bil) 160 kr. 

Färdtjänst erbjuds inom egna kommunen, förutom resa till Arlanda, vilket 

kostar upp till maximalt 300 kr. 

Förvaltningens förslag om ny avgift i Håbo skulle innebära att lägsta avgift 

blir 10 kr högre än i Uppsala, men att högsta avgift blir 10 kr lägre. En resa 

till Arlanda är 150 kr billigare med Håbos färdtjänst än Uppsalas. I Håbo 

kan du även resa till annan valfri adress upp till 6 mil utanför 

kommungränsen.   

 

Enköpings kommun 

I Enköping betalar resenären 40 kr för att resa inom kommunen, men upp 

till 165 kr för att resa till annan kommun. Färdtjänst erbjuds upp till 2,5 mil 

utanför kommungränsen. 

 

Förvaltningens förslag om ny avgift för Håbo skulle innebära att lägsta 

avgift blir 10 kr högre än i Enköping, men att högsta avgift vid resa utanför 

kommungränsen är 15 kronor lägre, samt sträcker sig upp till 3,5 mil längre. 

Vid resa utanför kommunen tar du i Håbo fortsatt med dig en medresenär 

kostnadsfritt, men i Enköping kostar medresenären 40 kr per resa om resan 

går utanför kommungränsen.  

Ekonomisk beräkning 

Beräkningen av den ekonomiska effekten försvåras av att ett nytt 

leverantörsavtal, med delvis ny ersättning, startar 1 oktober i år. Från och 

med 1 januari planeras även nämndens tidigare beslut om begränsat antal 



 

 UTREDNING 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00044 nr 3240 

 

färdtjänstresor per år att igångsättas, vilket i en mindre grad inverkar på 

volymerna.   

Bedömningen är ändå sammantaget att föreslagen avgiftsändring kommer 

att innebära en ökad intäkt om cirka 125 tkr per år jämfört med nuvarande 

regelverk och beräknade volymer för år 2019. 

Förvaltningens bedömning 

Håbo kommun kommer efter föreslagen avgiftsändring att ligga i övre 

skiktet av färdtjänstavgifterna i länet.  Håbo kommun har dock goda villkor 

i övrigt jämfört med flera andra kommuner, bland annat i och med 

möjligheten att medta resenär utan kostnad och dessutom möjlighet att resa 

sex mil utanför kommungränsen med färdtjänstbeviset.  

Trots att ändringen inte beräknas innebära en särskilt stor intäktsökning 

bedömer förvaltningen att den ändå bör genomföras. Bedömningen 

inkluderar konstaterandet att kostnaderna inom färdtjänst ständigt ökar, i 

och med det ökande antalet äldre i kommunen ständigt växer, samt 

nämndens ansträngda ekonomiska läge under de kommande åren. Servicen 

för kommuninvånaren avseende färdtjänst bedöms trots avgiftshöjningen 

ändå vara fortsatt god. 

 

________________________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-08-27 VON 2018/00044 nr 3238 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

 

Tjänsteskrivelse, avgiftsändring inom färdtjänsten 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet med förvaltningens 

förslag, att gälla från och med 2019-01-01 och inarbetas i de nuvarande 

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

2. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad 

och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning     

I samband med budgetarbetet inför år 2019 har vård- och omsorgsnämnden 

gett förvaltningen i uppdrag att se över en möjlig avgiftshöjning inom 

färdtjänsten. Förvaltningen ser att det är möjligt och föreslår därmed 

följande ändring: 

 

 Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

 Taxameterbelopp från 25 % till 35 %.  

 

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 

felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 

målgruppen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningens förslag beräknas innebära en besparing för verksamheten på 

125 tkr år 2019.   

Uträkningen av de ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur 

nuvarande resenärer reser, vilket är föränderligt.     

Beslutsunderlag   

– Utredning avgiftsändring inom färdtjänsten 2018-08-27      

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige 

Kommunala pensionärsrådet, för kännedom 

Kommunala handikapprådet, för kännedom 

Bålsta taxi, för kännedom  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 56 Dnr 2018/00044  

Avgifter och taxor - Färdtjänst 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om nya avgifter för färdtjänsten i enlighet med förvaltningens 

förslag, att gälla från och med 2019-01-01 och inarbetas i de nuvarande 

riktlinjerna för färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och överlämnar 

ärendet till kommunfullmäktige.     

Sammanfattning  
I samband med budgetarbetet inför år 2019 har vård- och omsorgsnämnden gett 

förvaltningen i uppdrag att se över en möjlig avgiftshöjning inom färdtjänsten. 

Förvaltningen ser att det är möjligt och föreslår därmed följande ändring: 

Lägstanivån per resa höjs från 40 kr till 50 kr 

Taxameterbelopp från 25 % till 35 %.  

Högsta möjliga avgift föreslås inte förändras utan ligga kvar vid 150 kr för 

resor med högre taxameterbelopp än 420 kr.  

Samtidigt justeras hanteringen för studenter med reducerad avgift så att även 

deras högstanivå (105 kr) gäller för resor över 420 kr. Denna har tidigare 

felaktigt legat kvar vid en äldre nivå på 292, vilket blir missgynnsamt för 

målgruppen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förvaltningens förslag beräknas innebära en besparing för verksamheten på 

125 tkr år 2019.   

Uträkningen av de ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande 

resenärer reser, vilket är föränderligt.       

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-27, nr 3238 

Utredning, daterad 2018-08-27, nr 3240 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Kommunala pensionärsrådet, för kännedom 

Kommunala handikapprådet, för kännedom 

Bålsta taxi, för kännedom  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-26 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 263 Dnr 2018/00776 

Avgift bårtransport 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för transport av avlidna personer

till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

2. Avgiften föreslås gäller från och med 2018-11-19 och tills vidare.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår införandet av en avgift gör avlidna när 

anhöriga inte själva beställer transporten. Avgiften ska bekostas av 

dödsboet. Anledningen till förslaget är att säkerställa en konsekvent 

hantering av transport av avlidna personer, då transporter av avlidna som i 

beställs av anhöriga i dagsläget bekostas av anhöriga medan transport som 

inte beställs av anhörig bekostas av kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 60 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen 

Ärende 25



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2018-11-13  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 234 Dnr 2018/00776  

Avgift bårtransport 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för transport av avlidna personer 

till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

2. Avgiften föreslås gäller från och med 2018-11-19 och tills vidare.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden föreslår införandet av en avgift gör avlidna när 

anhöriga inte själva beställer transporten. Avgiften ska bekostas av döds-

boet. Anledningen till förslaget är att säkerställa en konsekvent hantering av 

transport av avlidna personer, då transporter av avlidna som i beställs av an-

höriga i dagsläget bekostas av anhöriga medan transport som inte beställs av 

anhörig bekostas av kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Vård- och omsorgsnämndens beslut § 60 2018 

Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen   

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-10-04 KS 2018/00776 nr 85246 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Avgift bårtransport 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar om avgift för transport av avlidna 

personer till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

2. Avgiften föreslås gäller från och med 2018-11-19 och tills vidare.   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår införandet av en avgift gör avlidna när 

anhöriga inte själva beställer transporten. Avgiften ska bekostas av 

dödsboet. Anledningen till förslaget är att säkerställa en konsekvent 

hantering av transport av avlidna personer, då transporter av avlidna som i 

beställs av anhöriga i dagsläget bekostas av anhöriga medan transport som 

inte beställs av anhörig bekostas av kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen har genomfört en upphandling av bårtransporter av avlidna. 

Kostnaden för transporter är 2 050 kronor vardagar och 2 495 övrig tid. 

Under år 2017 bekostade kommunen 20 transporter av avlidna.  

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut § 60 2018 

– Tjänsteskrivelse, socialförvaltningen   

__________ 

Beslut skickas till 

"[Ange vem eller vilka som beslutet ska skickas till]"   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 60 Dnr 2018/00006  

Avgift för bårtransport av avlidna personer på särskilt boende 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

besluta om avgift för transport av avlidna personer till 2 050 kronor på 

vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

Avgiften föreslås börja gälla från och med 2018-11-19 och tills vidare. 

Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen som omedelbart justerad 

och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.      

Sammanfattning  
Enligt 2 kap § 1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), innefattas i hälso- och 

sjukvård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om 

de som avlider i särskilda boendeformer.  

Håbo kommun bekostar idag transport av avliden person när anhöriga inte 

själva beställer transport. Beställer anhörig själv transporten så bekostas den 

idag inte av kommunen. 

Ärende 
Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

medger att landsting och kommuner få ta ut avgifter i samband med 

omhändertagande av avlidna.  

Avgiften ska inte ingå i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg. Det är 

dödsboet som ska betala denna avgift. 

Den entreprenör som kommunen väljer att anlita för uppgiften ska fakturera 

kommunen, och inte dödsboet, för sina kostnader.  

Kommunen ska sedan ta ut en avgift av dödsboet för transporten av den 

avlidne. Baserat på genomförd upphandling av bårtransporter föreslår 

förvaltningen att avgiften sätts till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 

2 495 kronor. 

Anhöriga kan välja att ta över ansvaret och beställa transport. I dessa fall 

inträder ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan 

dödsboet och transportören utan att kommunen berörs.     



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2018-10-02  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

VON § 60 Dnr 2018/00006 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Kommunen har genomfört en upphandling av bårtransporter av avlidna. 

Kostnaden för transporter är 2 050 kronor vardagar och 2 495 övrig tid. 

Under år 2017 bekostade kommunen 20 transporter av avlidna.  

Den föreslagna avgiften är inte viktig som en kommunal intäkt utan som en 

del av konsekvent hantering av transport av avlidna personer.  

Riktlinje 
Bårtransport kommer att uppdateras i riktlinje för palliativ vård i livets 

slutskede. Uppdaterad riktlinje lämnas till nämnden för beslut i november 

eller december år 2018. 

Beslutsunderlag    
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-28, nr 3311 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige      

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2018-09-28 VON 2018/00006 nr 3311 

Socialförvaltningen 
Avdelning för Stöd till äldre och funktionsnedsatta 
Erik Johansson, avdelningschef 
 

 

Tjänsteskrivelse, avgift för bårtransport av avlidna personer på 
särskilt boende 

Förslag till beslut     

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

om avgift för transport av avlidna personer till 2 050 kronor på vardagar och 

övrig tid 2 495 kronor. 

2. Avgiften föreslås börja gälla från och med 2018-11-19 och tills vidare. 

3. Vård- och omsorgsnämnden förklarar paragrafen som omedelbart justerad och 

överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.    

Sammanfattning     

Enligt 2 kap § 1 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), innefattas i hälso- och sjuk-

vård att ta hand om avlidna. Kommunerna har ansvar för att ta hand om de som 

avlider i särskilda boendeformer. Håbo kommun bekostar idag transport av avliden 

person när anhöriga inte själva beställer transport. Beställer anhörig själv 

transporten så bekostas den idag inte av kommunen. 

Ärende 

Bestämmelser om vårdavgifter i 17 kap hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) medger 

att landsting och kommuner få ta ut avgifter i samband med omhändertagande av 

avlidna. Avgiften ska inte ingå i den kommunala maxtaxan för äldreomsorg. Det är 

dödsboet som ska betala denna avgift. Den entreprenör som kommunen väljer att 

anlita för uppgiften ska fakturera kommunen, och inte dödsboet, för sina kostnader. 

Kommunen ska sedan ta ut en avgift av dödsboet för transporten av den avlidne. 

Baserat på genomförd upphandling av bårtransporter föreslår förvaltningen att 

avgiften sätts till 2 050 kronor på vardagar och övrig tid 2 495 kronor. 

 

Anhöriga kan välja att ta över ansvaret och beställa transport. I dessa fall inträder 

ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen har genomfört en upphandling av bårtransporter av avlidna. Kostnaden 

för transporter är 2 050 kronor vardagar och 2 495 övrig tid. Under år 2017 

bekostade kommunen 20 transporter av avlidna. Den föreslagna avgiften är inte 

viktig som en kommunal intäkt utan som en del av konsekvent hantering av 

transport av avlidna personer. 

Riktlinje 

Bårtransport kommer att uppdateras i riktlinje för palliativ vård i livets slutskede 

som kommer att lämnas till nämnden för beslut i november eller december år 2018. 

Beslutsunderlag   

– Denna tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-28, nr 3311      

__________ 

Beslut skickas till    

Kommunfullmäktige    
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