
KALLELSE 

Datum 

2020-02-14 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Björn Erling (M), Ordförande 

Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 

Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Ulf Winberg (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Bo Johnson (M) 

Björn Hedö (M) 

Johan Jakobsson (C) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Kjell Dufvenberg (L) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Begonia Randhav (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (MP) 

Anders Ekelöf (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Erik Nylén (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Peter Kilger (M) 

Bertil Brifors (M) 

Susanna Kraftelid (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Inga Birath von Sydow (C) 

Roger Norin (L) 

Helén Embretsén (KD) 

Sven Rosendahl (KD) 

Pyry Niemi (S) 

Anna Larsson (S) 

Antonio Lopez (S) 

Shiva Samadi (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Osman Yilmaz (V) 

Christian Nordberg (MP) 

Sabine Noresson (MP) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Bo Nyman (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 24 februari 2020, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Justeringssammanträde: Torsdagen den 27 februari kl. 16.00 



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2020-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande  

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning och prövning av att kungörelse skett i laga ordning  

 

2.  
Anmälan av medborgarförslag: Belysa skylt vid motorvägen 

Förslagsställare: Thomas Lyckåsen 
Dnr 2019/00459  

 

3.  
Anmälan av medborgarförslag: Fyverkeriförbud 

Förslagsställare: Anders Gerlach 
Dnr 2019/00461  

 

4.  
Anmälan av medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten 

Förslagsställare: Göran Eriksson, Bert Stenlund 
Dnr 2020/00055  

 

5.  
Anmälan av medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18 

Förslagsställare: Anders och Ann Söderlind 
Dnr 2020/00056  

 

6.  
Anmälan av medborgarförslag: Effektbelysning under järnvägsbro, Enköpings-

vägen 

Förslagsställare: Marro Rehn 
Dnr 2020/00003  

 

7.  
Anmälan av medborgarförslag: Övergångsställe vid "scoutparkeringen" 

Förslagsställare: Gunnel Frendh 
Dnr 2020/00042  

 

8.  
Motion: Trygga skolvägar 

Dnr 2019/00157  

 

9.  
Motion: Trygghetsfilter  

Dnr 2019/00341  

 

10.  
Motion, Extraval 

Dnr 2019/00433  

 

11.  
Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Dnr 2018/00962  

 

12.  
Motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

Dnr 2018/00475  

 



KALLELSE 

Datum 

2020-02-14 

Kommunfullmäktige 

13. 
Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Dnr 2018/00963  

14. 
Motion: Kolonilotter och områden 

Dnr 2019/00093  

15. 
Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Dnr 2019/00094  

16. 
Medborgarförslag: Isbanor 

Dnr 2018/00975  

17. 
Medborgarförslag: Mobil containertankning för motorbåtar. 

Dnr 2019/00276  

18. 
Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i kommunen 

Dnr 2019/00192  

19. 
Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvä-

gen 

Dnr 2017/00644  

20. 
Revidering av reglemente för kultur-och fritidsnämnden 

Dnr 2019/00320  

21. 
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Dnr 2019/00319  

22. 
Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Dnr 2019/00324  

23. 
Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Dnr 2019/00413  

24. 
Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 

Dnr 2019/00411  

25. 
Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Dnr 2019/00441  

26. 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 3 

2019 

Dnr 2019/00399  

27. 
Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Dnr 2020/00014  



 

 KALLELSE 

 Datum  

 2020-02-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

28.  
Val till regionalt samråd för hälsa vård och omsorg på grund av ny sammansätt-

ning 

Dnr 2020/00038  

 

29.  
Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt fyll-

nadsval 

Dnr 2020/00067  

 

30.  
Interpellation till kommunalrådet om arbetsgivaransvar med anledning av artikel 

i Bålsta Direkt 

Dnr 2020/00049  

 

 

   

Björn Erling 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 

 



POSTADRESS 

746 52 Bålsta 

BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 

0171-525 00 

TELEFAX 

0171-500 00 

ORG.NR 

212000-0241 

HEMSIDA 

www.habo.se 
E-POST

kommunstyrelsen@ha
bo.se 

ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning 

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 

2020-01-07 KS 2019/00459 nr 93545 

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

Medborgarförslag: belysa skylt vid motorvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att belysa 

skylten vid motorvägsavfarten till Bålsta.    

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



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Tomas
Efternamn Lyckåsen
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Skylten vid motorvägen är inte belyst
Mittförslag är att belysa den
Frågan har varit uppe flera gånger i minst 10 år
Inget händer
kungsängen har en fantastiskt fin skylt
Få kommuner och företag har en obelyst skylt i sin marknadsföring
Med hopp om ett bättre Bålsta
Då det bor och jobbar så många bra människor i Håbo kommun

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: C59-87A

1 (1)



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-07 KS 2019/00461 nr 93546 

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

Medborgarförslag: Fyverkeriförbud 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska införa förbud mot fyrverkerier samt ett kommunalt 

evenemang för nyårsfyrverkeri.   

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 3



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Anders
Efternamn Gerlach
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Förslag på att få bort problemet med att smälla av fyrverkeripjäser på andra dagar än
nyårsafton.
Förbjud privatpersoner att köpa och smälla av alla sorters fyrverkeripjäser, fyrverkeritårtor och
smällare.
Förbjud försäljningen av fyrverkeripjäser, fyrverkeritårtor och smällare.
Samordna istället ett gemensamt firande med ett ordentligt fyrverkeri från kommunens sida
centralt i Bålsta och Skokloster.
Liknande midsommarfirandet.
Då kan de med husdjur och barn som är rädda för höga smällar reglera det här bättre.
Då minskar olycksrisken och skaderisken för alla och det blir även mindre nedskräpning i vår
kommun.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: DF2-7FD

1 (1)



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-07 KS 2020/00055 nr 94010 

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

Medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att ett 

parkeringshus ska upprättas på ”scouttomten”.   

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 4



     2020-02-06 

 

    Till 

    Kommunfullmäktige 

    Håbo kommun 

 

 

 

 

Medborgarförslag om parkeringshus på scouttomten.  

2008 lämnade undertecknade in en motion om förskola och parkeringsplats på scouttomten. ( KS 

2008/00024.) Med detta medborgarförslag vill vi utveckla och förtydliga vårt förslag.  

Vi föreslår att den grusparkering som nu finns på scouttomten ersätts av ett parkeringshus som 

bygger på följande ideér. Massorna i grusåsen schaktas ur ner till samma nivå som vägnivån i tunneln 

under järnvägen. Ett parkeringshus med tre våningar byggs i denna grop. Våning ett har ett golv i 

samma nivå som tunnels botten.  Översta våningen i parkeringshuset tror vi kommer att smälta in på 

ett bra sätt mot omgivningen. 

De massor som schaktas bort föreslår vi tippas intill bron över motorvägen vid Shellmacken, på höger 

sida, som grund för en angelägen och efterfrågad GC väg/bro över motorvägen.   

 

Göran Eriksson  Bert Stenlund 

    

    

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-07 KS 2020/00056 nr 94016 

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

Medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

trafikplats ska öppnas för Krägga på E18.   

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 5







TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-13 KS 2020/00003 nr 94108 

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

Medborgarförslag: Effektbelysning under järnvägsbro, 
Enköpingsvägen 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

effektbelysning ska uppföras under järnvägsbron.    

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 6



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Marro
Efternamn Rehn
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Hej,
Jag vill att ni ser över någon slags effektbelysning att ha under järnvägsbron, Enköpingsvägen.
Efter kl 15.00 nu på höst och vintertid så är det väldigt mörkt där under, både morgon och kväll
så är det
mycket trafikanter på väg till både skola och arbete. Jag bifogar en bild från en "grann"kommun
.
Tack på förhand.
Med vänlig hälsning
Marro Rehn

Ladda upp dokument
Ladda upp tillhörande dokument Effektbelysning Kungsängen.pdf

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: F21-DFF

1 (1)





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-30 KS 2020/00042 nr 93865 

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

Medborgarförslag: Övergångsställe vid "scoutparkeringen" 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

tekniska nämnden för beredning och beslut.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett 

övergångsställe vid ”scoutparkeringen” på väg mot järnvägsstationen. 

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 7



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Gunnel
Efternamn Frendh
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Det behövs ett övergångsställe när man lämnar scoutparkering och ska korsa vägen för att
komma över till gångbanan på andra sidan vägen för att kunna gå till järnvägsstationen.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: 298-395

1 (1)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 19 Dnr 2019/00157 

Motion: Trygga skolvägar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.

Sammanfattning 

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. Skol-

poliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid övergångsställen 

för att bidra till säker passage över vägen 

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motion-

en och föreslår att den ska avslås. Nämnden anför bland annat att barn- och 

utbildningsförvaltningen samarbetar med gatu- och parkavdelningen för att 

säkra kommunens skolvägar. Skolvägarna ses över årligen inför skolplace-

ringarna för att säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Kommunstyrelsens förvaltning hade inget ytterligare att tillföra i ärendet 

utan motionen föreslogs avslås med hänvisning till barn- och utbildnings-

nämndens bedömning. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 

2019-11-11 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet för inhäm-

tande av yttrande från ungdomsrådet. Ungdomsrådet har nu yttrat sig över 

motionen och föreslår, i likhet med barn- och utbildningsnämnden att den 

ska avslås.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Motion 2019-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Protokollsutdrag, KSAU 2019-11-11 § 213 

Protokoll från ungdomsrådet 2019-11-19   

______________ 

Ärende 8



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00157 nr 93492 

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

 

Motion: Trygga skolvägar 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. 

Skolpoliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid 

övergångsställen för att bidra till säker passage över vägen 

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

motionen och föreslår att den ska avslås. Nämnden anför bland annat att 

barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med gatu- och 

parkavdelningen för att säkra kommunens skolvägar. Skolvägarna ses över 

årligen inför skolplaceringarna för att säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Kommunstyrelsens förvaltning hade inget ytterligare att tillföra i ärendet 

utan motionen föreslogs avslås med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens bedömning. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2019-11-11 beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet 

för inhämtande av yttrande från ungdomsrådet. Ungdomsrådet har nu yttrat 

sig över motionen och föreslår, i likhet med barn- och utbildningsnämnden 

att den ska avslås.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-04-01 

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

– Protokollsutdrag, KSAU 2019-11-11 § 213 

– Protokoll från ungdomsrådet 2019-11-19   



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00157 nr 93492 

 

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna, för kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Hemsida 

  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-16 KS 2019/00157 nr 92467 

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

 

Motion: Trygga skolvägar 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till barn- 

och utbildningsnämndens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. 

Skolpoliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid 

övergångsställen för att bidra till säker passage över vägen.  

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

motionen och anför bland annat att barn- och utbildningsförvaltningen 

samarbetar med gatu- och parkavdelningen för att säkra kommunens 

skolvägar. Skolvägarna ses över årligen inför skolplaceringarna för att 

säkerställa att de är säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Mot denna bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen 

ska avslås. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i 

ärendet.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-04-01 

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionärerna, för kännedom 

Barn- och utbildningsnämnden, för kännedom 

Hemsida 





 

 

2019-04-01 

Motion: Trygga skolvägar 

 

Trafiken i Håbo, primärt i Bålsta, har ökat och är stundtals vid vissa tider på dygnet tung och då oftast 

vid tidpunkter då barn går till och från skolan. 

Vissa övergångsställen har trafikljus, andra inte. Framgent menar vi att hastighetsbegränsningen bör 

sänkas ytterligare men menar att i väntan på att sådan åtgärd förhoppningsvis genomförs så kan 

tryggheten bland barn och unga öka genom ett införande av så kallade ”skolpoliser”. 

Skolpoliser är exempelvis tänkta att vara placerade vid kraftigt trafikerade övergångsställen för att ge 

våra gångtrafikanter en trygghet att passera samt att skolpoliser i sina orange kläder sannolikt får 

bilister att sänka hastigheten, vilket även det vore en positiv bidragande orsak. 

Att agera skolpolis är ett hedersuppdrag och består vanligen av elever från årskurs sex och sker i 

samarbete med polisen som utbildar kontaktlärare samt ibland besöker skolpoliser när de utför sitt 

uppdrag. 

Idag blir barn skjutsade till skolan ibland pga. Bland annat just otrygga skolvägar, kommunen bör 

därför se över möjligheten att trygga våra skolvägar genom att på försök införa skolpoliser. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att på försök införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga 

 

Anders Ekelöf (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Thomas Moore (SD) 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

BOU § 112 Dnr 2019/00127  

Yttrande gällande motion: Trygga skolvägar 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden yttrar sig gällande motion Trygga skol-

vägar enligt nedan.  

Sammanfattning  

En motion från Sverigedemokraterna har inkommit till kommunfullmäktige. 

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande den 

15 april 2019. Sverigedemokraterna föreslår att: 

- Kommunfullmäktige beslutar att på försök införa skolpoliser vid 

vägpassager som upplevs otrygga. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med gata- och parken-

heten genomfört ett arbete för säkra skolvägar under 2016. Säkra skolvägar 

ses över varje år i samband med skolplaceringarna. Vad gäller skolpoliser 

har barn- och utbildningsförvaltningen inte för avsikt att starta något arbete 

med skolpoliser, utifrån olika aspekter: 

- Förvaltningen anser att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken.    

- Det finns uppenbara risker med att en del barn inte lyssnar på 

skolpoliser utan kliver ut i trafiken.  

- Elever missar värdefull och lagstadgad garanterad undervis-

ningstid om de ska stå vid gatan fram till skoldagens början.   

- Barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna. Att utsät-

tas för detta mer än nödvändigt anser förvaltningen inte är lämpligt för ele-

ver i skolåldern.  

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår mot ovanstående att avslå mot-

ionen.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2019-09-02, BOU 2019/00127 nr 56915. 

– Utredning Säkrare skolvägar, 2016/01595 

– Motion Trygga skolvägar 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-10-02  

Barn- och utbildningsnämnden  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordförandens förslag till beslut: 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar yttrar sig gällande motion Trygga 

skolvägar enligt nedan  

Zinaida Belonoshkos (SD) förslag till beslut är ändra förvaltningens ytt-

rande och att barn- och utbildningsnämnden förslår bifall till motionen. 

 

Anders Ekelöf (SD) yrkar bifall till motionen. 

Gunilla Alm (L) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Helene Cranser (S) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Helen Embretsén (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut. 

Johan Jakobsson (C) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden Carl- Johan Torstenson (M) finner att två förslag föreligger – 

Ordförandens förslag till beslut och Zinaida Belonoshkos (SD) förslag till 

beslut. Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och finner att barn- 

och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag till 

beslut.  

Protokollsanteckning 

Zinaida Belonoschko (SD) och Anders Ekelöf (SD) reserverar sig till för-

mån för eget förslag till beslut.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 
 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 213 Dnr 2019/00157  

Motion: Trygga skolvägar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till ungdomsrådet för 

yttrande.  

Sammanfattning  

Anders Ekelöf (SD), Zinaida Belonoshko (SD) och Thomas Moore (SD) har 

inkommit med en motion om trygga skolvägar. Förslaget är att kommunen 

på försök ska införa skolpoliser vid vägpassager som upplevs otrygga. Skol-

poliser är vanligen elever från årskurs sex som placeras vid övergångsställen 

för att bidra till säker passage över vägen.  

Barn- och utbildningsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motion-

en och anför bland annat att barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar 

med gatu- och parkavdelningen för att säkra kommunens skolvägar. Skol-

vägarna ses över årligen inför skolplaceringarna för att säkerställa att de är 

säkra.  

Därutöver bedömer nämnden att barn i tolvårsåldern inte ska ta ansvar för 

andra barns säkerhet i trafiken samt att det finns risker att barn inte lyssnar 

på skolpoliserna utan ändå kliver ut i vägen. Vidare bedömer nämnden att 

barn är mer känsliga för avgaser och buller än vuxna och därför lämpligen 

inte ska utsättas för mer av detta än nödvändigt.  

Mot denna bakgrund föreslår barn- och utbildningsnämnden att motionen 

ska avslås. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i 

ärendet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-04-01 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet remitteras till ungdomsrådet för 

yttrande.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

remittera ärendet till ungdomsrådet för yttrande och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-11  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

_____________ 

Beslut skickas till 

Ungdomsrådet, för yttrande 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 20 Dnr 2019/00341 

Motion: Trygghetsfilter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att in-

föra ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i skol-

elevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens nätverk. 

Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för införandet av 

ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade alternativet 

förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i kommande 

budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka skolelevers tillgång till porr och annat olämpligt material. 

På varje enhet finns redan nu filter som hindrar besök på sidor som exem-

pelvis porrsajter och sidor med vapen och annat olämpligt innehåll. Dessa 

filter riktar in sig på sidor som redan är kända som porrsajter eller liknande. 

När barn- och utbildningsförvaltningen upptäcker att elever hittat nya vägar 

för att komma åt olämpligt material förs en dialog med IT-avdelningen för 

att försöka hindra detta. Ett filter har nyligen införts av just denna anled-

ning. Det filtret minskar möjligheterna att nå olämpligt material genom att 

exempelvis använda sig av Googles bildsök. Detta filter finns för enheter 

som ansluts till kommunens nätverk.  

Arbetet med dessa frågor, ofta innebär en balansgång mellan att strypa till-

gång till olämpligt material och att riskera att begränsa skolorna i deras an-

vändning av datorer och plattor. Exempelvis kan det finnas anledning att ta 

med läsplattor ut på utflykter och liknande, vilket innebär att plattorna kan 

behöva kunna användas utanför kommunens nätverk. 

Det finns ett kontinuerligt pågående samarbete mellan kommunstyrelsens 

förvaltnings IT-avdelning och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att 

motverka att eleverna får tillgång till olämpligt material. Det går dock givet-

vis alltid att bli bättre och hitta nya vägar i detta arbete. Därför bedömer för-

valtningen att man ytterligare kan utreda hur man än mer begränsa till-

gången på olämpligt material i skoldatorer och plattor i enlighet med mot-

ionens intentioner. Detta utan att för den skull begränsa möjligheten för sko-

lorna att använda plattorna i undervisningen. Förvaltningen föreslår därför 

att kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till ovan redovi-

Ärende 9



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

sad bedömning och att kommunstyrelsen därmed får att utreda möjliga lös-

ningar för ytterligare trygghetsfilter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-09-28   

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00341 nr 93493 

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

 

Motion: Trygghetsfilter  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 

införa ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i 

skolelevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens 

nätverk. Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för 

införandet av ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade 

alternativet förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i 

kommande budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka tillgången till porr och annat olämpligt material (för mer 

information om detta arbete, se tjänsteskrivelse med dokumentnummer 

92548). Samtidigt konstateras att det alltid går att bli bättre och hitta nya 

vägar i detta arbete och förvaltningen föreslår därför att motionen ska 

bifallas genom att kommunstyrelsens förvaltning i samarbete med barn- och 

utbildningsförvaltningen ska utreda möjliga lösningar för ytterligare 

trygghetsfilter.  

Vid ärendets behandling i kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU 2019-11-

11 § 214) beslutade arbetsutskottet att återremittera ärendet för yttrande från 

ungdomsrådet. Ungdomsrådet har nu yttrat sig över motionen och ställer 

sig, i likhet med förvaltningen, positiv till densamma. Förvaltningen föreslår 

därför att motionen bifalls genom att möjliga lösningar för ytterligare 

trygghetsfilter utreds.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredning kan genomföras inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Kommunfullmäktiges beslut följs upp årligen genom redovisning till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-09-28 

– KSAU 2019-11-11 § 214 

– Protokoll från ungdomsrådet   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00341 nr 93493 

 

Beslut skickas till 

Motionären, för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

IT-avdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 

  

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-23 KS 2019/00341 nr 92548 

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

 

Motion: Trygghetsfilter  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion med förslag om att 

införa ett trygghetsfilter för att minska tillgången till olämpligt material i 

skolelevers datorer och plattor, även när de surfar utanför kommunens 

nätverk. Därför föreslås att kommunen ska utreda olika alternativ för 

införandet av ett så kallat trygghetsfilter och implementera det bäst lämpade 

alternativet förutsatt att det ryms inom ram samt i annat fall beakta det i 

kommande budget.  

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att kommunens IT-avdelning 

kontinuerligt arbetar tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen 

för att motverka skolelevers tillgång till porr och annat olämpligt material.  

På varje enhet finns redan nu filter som hindrar besök på sidor som 

exempelvis porrsajter och sidor med vapen och annat olämpligt innehåll. 

Dessa filter riktar in sig på sidor som redan är kända som porrsajter eller 

liknande.  

När barn- och utbildningsförvaltningen upptäcker att elever hittat nya vägar 

för att komma åt olämpligt material förs en dialog med IT-avdelningen för 

att försöka hindra detta. Ett filter har nyligen införts av just denna 

anledning. Det filtret minskar möjligheterna att nå olämpligt material genom 

att exempelvis använda sig av Googles bildsök. Detta filter finns för enheter 

som ansluts till kommunens nätverk.  

Arbetet med dessa frågor, ofta innebär en balansgång mellan att strypa 

tillgång till olämpligt material och att riskera att begränsa skolorna i deras 

användning av datorer och plattor. Exempelvis kan det finnas anledning att 

ta med läsplattor ut på utflykter och liknande, vilket innebär att plattorna 

kan behöva kunna användas utanför kommunens nätverk. 

Det finns ett kontinuerligt pågående samarbete mellan kommunstyrelsens 

förvaltnings IT-avdelning och barn- och utbildningsförvaltningen i syfte att 

motverka att eleverna får tillgång till olämpligt material. Det går dock 

givetvis alltid att bli bättre och hitta nya vägar i detta arbete. Därför 

bedömer förvaltningen att man ytterligare kan utreda hur man än mer 

begränsa tillgången på olämpligt material i skoldatorer och plattor i enlighet 

med motionens intentioner. Detta utan att för den skull begränsa 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-23 KS 2019/00341 nr 92548 

 

möjligheten för skolorna att använda plattorna i undervisningen. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige bifaller motionen med 

hänvisning till ovan redovisad bedömning och att kommunstyrelsen därmed 

får att utreda möjliga lösningar för ytterligare trygghetsfilter.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredning kan ske inom ram.  

Uppföljning 

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut görs årligen 

genom redovisning till kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-09-28   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären, för kännedom 

Barn- och utbildningsförvaltningen, för kännedom 

IT-avdelningen, för verkställighet 

Hemsida 

Uppdragslista 

 





                                                      
1 http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och 
2 https://www.bbc.com/news/technology-23030090 
3 https://porrfribarndom.se/skaffa-porrfilter/ 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 21 Dnr 2019/00433 

Motion, Extraval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att kommunfull-

mäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 att under 

2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen inform-

ation om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att kommun-

fullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i kommunen. Denna 

information framgår av tjänsteskrivelsen i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-12-09  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till motionen. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

föreslå att motionen avslås i enlighet med eget yrkande och finner att så 

sker.  

______________ 

Ärende 10
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Motion, Extraval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag. 

alternativt 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag.      

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har lämnat in en motion med förslag om att 

kommunfullmäktige ska besluta att, med stöd av kommunallagen kap 5 § 10 

att under 2020 utlysa och genomföra extra val i Håbo kommun.  

Frågan är rent politisk och också en fråga i vilken kommunfullmäktige kan 

besluta utan föregående beredning och förvaltningen lämnar därför inget 

eget förslag till beslut i detta ärende. Däremot lämnar förvaltningen 

information om de regler och förutsättningar som gäller för det fall att 

kommunfullmäktige beslutar att utlysa och genomföra extra val i 

kommunen.    

 
Ärendet 

Med anledning av den inlämnade motionen redogörs här för vilka regler och 

förutsättningar som gäller om kommunfullmäktige beslutar att utlysa extra 

val.  

Kommunallagens regler 

Av regeringens proposition framgår att reglerna om möjligheten till extra 

val till kommunfullmäktige införts för att lösa problem med oklara 

koalitioner i fullmäktige. Oftast löses dessa genom att partierna söker och 

skapar bredare koalitioner i fullmäktige men för de fall att den möjligheten 

saknas införs alltså  möjligheten att utlysa extra val. I propositionen 

poängteras att extra val enbart ska användas vid extraordinära 

omständigheter. För att markera att extra val endast är avsett för 

extraordinära situationer krävs även att en kvalificerad majoritet röstar för 

detta. (Prop 2009/10:80 s 93 ff) Kommunallagens regler är följande:  

Kommunallagen, kapitel 5 

10 § Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige mellan ordinarie 

val. Extra val ska hållas om minst två tredjedelar av de närvarande 

ledamöterna röstar för det. Ett beslut om extra val får dock inte fattas 

förrän sex månader har gått från det nyvalda fullmäktiges första 

sammanträde.  
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31§: Fullmäktige får besluta om extra val till fullmäktige utan föregående 

beredning. 

50 § 2 st: /…/ Ett ärende om extra val ska dock alltid bordläggas första 

gången det tas upp till behandling. 

Kommunallagen, kapitel 4 

8 §: Uppdragen för de förtroendevalda som har valts av fullmäktige upphör 

om /…/ 

3. extra val till fullmäktige har hållits. 

När /…/ extra valet har avslutats, ska fullmäktige hålla nytt val av 

förtroendevalda för återstoden av mandattiden.  

Uppdragen ska upphöra två månader efter det att /…/ extra valet har 

avslutats. Fullmäktige får dock besluta att de förtroendevalda som valts 

enligt andra stycket ska tillträda vid en tidigare tidpunkt. Uppdragen för de 

förtroendevalda enligt första stycket upphör då samtidigt. 

Valmyndighetens regler 

Valmyndigheten har ett antal regler och hålltider för kommunen att förhålla 

sig till om/när extra val utlyses.  

Över lag är det väldigt korta tidsperspektiv vid ett extra val. Om beslut om 

extra val har fattats ska valet genomföras inom tre månader. Ett extra val går 

i huvudsak till som ett ordinarie val, men vissa aktiviteter får kortare 

hålltider på grund av det korta tidsperspektivet.  

- En vecka efter att beslut om extra val har meddelats ska anmälan 

om registrering av partibeteckning vara inlämnad till 

Valmyndigheten om registreringen ska gälla vid det extra valet.  

- Partier som vill delta i det extra valet ska anmäla sitt deltagande 

senast 30 dagar innan valdagen. 

- Kandidater behöver lämna en förklaring eller sitt samtycke för 

att vara valbara.  

- 20 dagar (24 vid ordinarie val) före valdagen får ambassader och 

konsulat börja ta emot röster  

- Förtidsröstningen startar 10 dagar (18 dagar vid ordinarie val) 

före valdagen och senast denna dag ska röstkorten ha nått väljarna  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om fullmäktige beslutar att utlysa extra val kommer detta givetvis medföra 

kostnader för kommunen. Valen 2018 och 2019 har kostat närmare 600 tkr, 

varav omkring 400 tkr finansierats av statsbidrag.  
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Därutöver tillkommer andra kostnader i form av exempelvis arbetsinsatser 

från kommunens personal och konsekvensen att andra arbetsuppgifter 

behöver läggas åt sidan då ett val ska genomföras. Vid valet 2018 beräknade 

kansliet att ungefär 45 % av en heltidstjänst (motsvarar 300 tkr) använts till 

valet om arbetstiden slås ut på ett helt år. Vid ett extraval som ska 

genomföras på tre månader kommer sannolikt en betydligt större 

procentandel av en heltidstjänst gå åt, men under en kortare tid. Sannolikt 

behöver också fler personer engageras i frågan för att hinna med.  

Vad gäller finansiering av ett eventuellt extra val så får kommunen sannolikt 

ett statsbidrag för att finansiera delar av kostnaderna även vid ett sådant 

tillfälle. Detta gäller vid ordinarie val och det finns ingen särreglering för 

finansiering av extra val. Dock regleras statsbidrag med en särskild 

förordning inför varje valtillfälle, varför det inte säkert går att veta på 

förhand om och hur stort ett sådant bidrag blir.  

Uppföljning 

Beslutet kräver ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-12-09   

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsida 

Uppdragslista 

  

 



      
Bålsta 2019-12-05 

  
 

                 Bålstapartiet 
    
 
 
 
Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2019-12-09 
 
Utlysande av extraval 
 
Håbo kommun saknar styrning och ledning, den självutnämnda minoritets-majoriteten 
har helt tappat greppet om både ekonomistyrning och projektledning. 
 
Några få exempel: 
-ingenting byggs på stationsområdet, det för flera år sedan beslutade 
parkeringsdäcket lyser med sin frånvaro,  
-Västerängsskolans matsal är inte påbörjad,  
-stationsbyggnaden revs helt utan anledning och ny byggnad saknas,  
-byggandet av förskolan i Frösundavik spräckte budgeten,  
-projekteringen av förskolan Skogsbrynet saknar all styrning,  
-ombyggnationen av Futurumskolan saknar all projektledning och kostat kommunen ca 
30 miljoner till något, som ingen vet vem som beställt,  
-projekteringen och byggnationen av de konstgräsplanerna följer inte de politiska 
besluten,  
-de för flera år sedan beslutade beslutade ladd-stolparna saknas fortfarande, 
-utrymningen och beställning av paviljonger vid Vibyskolan är felaktigt beställda, och 
utan politiska beslut,  
-kommunen hyr ut lokaler för 20.000 och hyr sedan tillbaks dom för 300.000 kr 
-och det finns mycket mer…….. 
 
Bålstapartiet föreslår att: 
 
-Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av Kommunallagen kap 5, § 10, att under 
2020 utlysa och genomföra extraval i Håbo kommun 
 
 
För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 
 
 
Owe Fröjd 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 22 Dnr 2018/00962 

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden samt kom-

munstyrelsen att genomföra en förstudie för en sammanhållen arkitekturpo-

litik.

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslag på att 

kommunen ska ta fram ett regelverk för arkitektoniskt formspråk. Regelver-

ket är tänkt som ett komplement till översiktsplanen. I motionen finns skriv-

ningar om att ett sådant regelverk bl a fastställer antal våningar, avstånd 

mellan byggnader och material. Ett antaget regelverk för kommunens arki-

tektoniska formspråk ger tydliga förhållningsregler för bl a intressenter och 

byggherrar, menar motionären vidare.  

Från kommunarkitekten framhålls att byggnaders utseende har stor bety-

delse för människors upplevelse av stadslandskapet. Kommunen har ett stort 

ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar och 

öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över 

tid.  

Den nuvarande situationen, som innebär att Bålstas mest centrala delar står 

inför stora och genomgripande förändringar, kräver att det finns intresse, 

engagemang och politisk förankring av hur den nya småstaden ska formas. I 

detta läge skulle det kunna vara värdefullt med någon typ av policydoku-

ment. I flera större kommuner har man tagit fram en arkitekturpolicy. Detta 

kunde även vara något för Håbo kommun.  

Det i motionen föreslagna regelverket för arkitektoniskt formspråk är dock 

för detaljstyrande och därmed inte förenligt med Plan- och bygglagen 

(2010:900), i vilken det inte är tillåtet att ställa upp egna och bindande de-

taljkrav på bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Mot bakgrund 

av detta föreslår förvaltningen att motionens förslag avslås men att ett upp-

drag ges till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att genomföra 

en förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från kommunarkitekten  

Ärende 11
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 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Motion: Regelverk för arkitektoniskt formspråk 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till bygg- och miljönämnden samt 

kommunstyrelsen att genomföra en förstudie för en sammanhållen 

arkitekturpolitik.     

 

Sammanfattning 

Michael Rubbestad (SD) har inkommit med en motion med förslag på att 

kommunen ska ta fram ett regelverk för arkitektoniskt formspråk. 

Regelverket är tänkt som ett komplement till översiktsplanen. I motionen 

finns skrivningar om att ett sådant regelverk bl a fastställer antal våningar, 

avstånd mellan byggnader och material. Ett antaget regelverk för 

kommunens arkitektoniska formspråk ger tydliga förhållningsregler för bl a 

intressenter och byggherrar, menar motionären vidare.  

Från kommunarkitekten framhålls att byggnaders utseende har stor 

betydelse för människors upplevelse av stadslandskapet. Kommunen har ett 

stort ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar och 

öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över 

tid.  

Den nuvarande situationen, som innebär att Bålstas mest centrala delar står 

inför stora och genomgripande förändringar, kräver att det finns intresse, 

engagemang och politisk förankring av hur den nya småstaden ska formas. I 

detta läge skulle det kunna vara värdefullt med någon typ av 

policydokument. I flera större kommuner har man tagit fram en 

arkitekturpolicy. Detta kunde även vara något för Håbo kommun.  

Det i motionen föreslagna regelverket för arkitektoniskt formspråk är dock 

för detaljstyrande och därmed inte förenligt med Plan- och bygglagen 

(2010:900), i vilken det inte är tillåtet att ställa upp egna och bindande 

detaljkrav på bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Mot 

bakgrund av detta föreslår förvaltningen att motionens förslag avslås men 

att ett uppdrag ges till kommunstyrelsen och bygg- och miljönämnden att 

genomföra en förstudie för en sammanhållen arkitekturpolitik.      

 
Ärendet 

I en motion från Michael Rubbestad (SD) föreslås att kommunstyrelsen ges 

i uppdrag att tillsätta en beredningsgrupp eller motsvarande funktion för 

framtagande av regelverk för kommunens arkitektoniska formspråk. Det är, 
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enligt motionären, nödvändigt med ett sådant regelverk som ett komplement 

till kommunens översiktsplan. Regelverket fastställer t ex antal våningar, 

avstånd mellan byggnader och konstruktion. Motionären menar att detta 

regelverk säkerställer att kommunen även om 100 år har en stil och 

utformning som framtidens invånare kan vara stolta över.  

Kommunarkitekten menar i sitt yttrande att byggnaders utseende har stor 

betydelse för människors upplevelse av stadslandskapet. Kommunen har ett 

stort ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar och 

öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över 

tid. Förändringar av den byggda miljön sker genom utbyggnad och 

förtätning av obebyggda ytor men också genom rivning av äldre miljö som 

ersätts av nya funktioner och ofta större byggnader.  

Bålsta tätort med det område som avgränsas av E18 och dess båda infarter, 

Kalmarsand i öster, Mälaren och Talltorp i söder präglas enligt 

kommunarkitekten av fem perioder av bebyggelseutveckling: 

1. Stationssamhället med miljön kring gamla järnvägsstationen, 

några äldre villor utmed Stockholmsvägen som utvecklades från 

1870 och inpå 1900-talet. 

 

2. Stora områden på Åsen, delar av Fånäs och kring gamla ”Gästis” 

utvecklades med fritidshusbebyggelse från 1920 fram till 1950 – 

talets moderna Bålsta. Denna fritidsbebyggelse har numera 

omvandlats till permanent bostadsbebyggelse. 

 

3. Kommunreform och förändringar på 1950- och 1960-talen där de 

större gula tegelbyggnaderna bakom Hemköp är typiska för 

denna tid. 

 

4. Nästa stora förändring kom med 1970-talets utbyggnad av nya 

centrum och Bålstas ”miljonprogramsområde” Mansängen. 

Under 1970-talet påbörjas en intensiv utbyggnad med Bålstas 

mest utbredda och omfattande bebyggelse som pågick till långt 

in på 90-talet och då i form av ”mattor” av gruppbyggda småhus 

i radhus, kedjehus och parhus. Gillmarken, Hagviken, 

Västerängen och Skörby är exempel på sådana områden. 

 

5. Modern bostadsbebyggelse från 2000-talet och senare finns i 

Vibyäng, Skörby, Väppeby och Frösundavik. 

Det är egentligen bara den ovan först beskrivna och äldsta delen av Bålsta 

tätort, Gamla Bålsta, där man kan uppleva småstadens trivselkänsla och fina 

kvaliteter. Därför är, menar kommunarkitekten, delar av Gamla Bålstas 

småstadsmiljö en förebild för hur det nya Bålsta borde utvecklas vad det 

gäller skala, utformning och byggnadshöjd.  
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Bålstas mest centrala delar, stråket utmed Stockholmsvägen och 

Kalmarsand står nu inför stora och genomgripande förändringar där 

närheten till pendeltåg, lokalbussar och affärscentrum är en viktig 

förutsättning för en rik och hållbar småstadsmiljö. 

I denna situation ser kommunarkitekten det som mycket viktigt att det finns 

intresse, engagemang och politisk förankring av hur den nya småstaden ska 

formas. En motion om ett arkitektoniskt regelverk är då ett tydligt uttryck 

för intresset av att säkra en hög kvalitet i utformningen av den nya 

bebyggelsen. Vi har också på senare tid tydligt sett, menar 

kommunarkitekten, hur delar av centrumnära delar som nedre Väppeby 

bebyggts med skiftande skala och kvalitet på ett sätt som sammantaget inte 

når upp till kommunens önskade kvalitetsnivå för småstaden Bålsta.  

Kommunarkitekten påpekar vidare att enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900) får inte en kommun ställa upp egna och bindande detaljkrav på 

bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Skälet är att det skulle 

strida mot gällande konkurrensregler för byggmarknadens aktörer. Men för 

byggandet på kommunens egen mark kan kommunen i avtal med 

byggandets aktörer skriva in vissa villkor och anvisningar för utformning, 

utemiljö och teknik med exempel på kvalitetsnivå för planerad bebyggelse.  

Många större kommuner har även arbetat fram en arkitekturpolicy vilket 

vore relevant för Håbos del att ta fram. I avsaknad av en arkitekturpolicy har 

det för delar av Bålstas centrum formulerats ett kvalitetsprogram som inom 

kort ska presenteras för styrgruppen för Bålsta Centrum. 

Enligt PBL ska en kommun ha tillgång till arkitektonisk kompetens vilket 

innebär att det måste finnas en eller flera personer med professionell 

arkitektkompetens. I Håbo kommun är det kommunarkitekten som har 

denna kompetens. 

Förvaltningen anser mot bakgrund av ovanstående att motionens förslag 

avslås men att ett uppdrag ges till kommunstyrelsen och bygg- och 

miljönämnden att genomföra en förstudie för en sammanhållen 

arkitekturpolitik. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieras inom ram 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-12-07 

– Underlag från kommunarkitekten   
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__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, för kännedom 

Kommunarkitekten, för kännedom 

Bygg- och miljönämnden, för kännedom 

Motionären, för kännedom  

 





Kommunarkitektens svar på motion om ”arkitektoniskt regelverk” i Håbo kommun 

2019-09-05 Klas Klasson 

 

Byggnaders utseende har stor betydelse för människors upplevelse av stadslandskapet. 

Kommunen har ett stort ansvar för hur småstadens landskap med byggnader, anläggningar 

och öppna ytor som gator, parker och torg formas, samspelar och fungerar över tid. 

Förändringar av den byggda miljön sker genom utbyggnad och förtätning av obebyggda ytor 

men också genom rivning av äldre miljö som ersätts av nya funktioner och ofta större 

byggnader.  

Bålsta tätort med det område som avgränsas av E18 och dess båda infarter, Kalmarsand i 

öster, Mälaren och Talltorp i söder präglas av fem perioder av bebyggelseutveckling: 

1. Stationssamhället med miljön kring gamla järnvägsstationen, några äldre villor 

utmed Stockholmsvägen som utvecklades från 1870 och inpå 1900-talet 

 

2. Stora områden på Åsen, delar av Fånäs och kring gamla ”Gästis” utvecklades 

med fritidshusbebyggelse från 1920 fram till 1950 – talets moderna Bålsta. 

Denna fritidsbebyggelse har numera omvandlats till permanent 

bostadsbebyggelse. 

 

3. Kommunreform och förändringar efter kriget på 50 och 60-talet där de större gula 

tegelbyggnaderna bakom Hemköp är typiska för denna tid. 

 

4. Nästa stora förändring kom med 70-talets utbyggnad av nya centrum och Bålstas 

”miljonprogramsområde” Mansängen. Under 1970-talet påbörjas en intensiv 

utbyggnad med Bålstas mest utbredda och omfattande bebyggelse som pågick 

till långt in på 90-talet och då i form av ”mattor” av gruppbyggda småhus i radhus, 

kedjehus och parhus. Gillmarken, Hagviken, Västerängen och Skörby är exempel 

på sådana områden. 

 

5. Modern bostadsbebyggelse från 2000-talet och senare finns i Vibyäng, Skörby, 

Väppeby och Frösundavik. 

Det är egentligen bara den ovan först beskrivna och äldsta delen av Bålsta tätort, Gamla 

Bålsta, där man kan uppleva småstadens trivselkänsla och fina kvaliteter. Därför är delar av 

Gamla Bålstas småstadsmiljö en förebild för hur det nya Bålsta borde utvecklas vad det 

gäller skala, utformning och byggnadshöjd.  

Bålstas mest centrala delar, stråket utmed Stockholmsvägen och Kalmarsand står nu inför 

stora och genomgripande förändringar där närheten till pendeltåg, lokalbussar och 

affärscentrum är en viktig förutsättning för en rik och hållbar småstadsmiljö. 

I denna situation är det mycket viktigt att det finns intresse, engagemang och politisk 

förankring av hur den nya småstaden ska formas. En motion om ett arkitektoniskt regelverk 

är då ett tydligt uttryck för intresset av att säkra en hög kvalitet i utformningen av den nya 

bebyggelsen. Vi har också på senare tid tydligt sett hur delar av centrumnära delar som 

nedre Väppeby bebyggts med skiftande skala och kvalitet på ett sätt som sammantaget 

enligt min mening inte når upp till kommunens önskade kvalitetsnivå för småstaden Bålsta.  

 



 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) får inte en kommun ställa upp egna och bindande 

detaljkrav på bebyggelsens utformning eller energiförbrukning. Skälet är att det skulle strida 

mot gällande konkurrensregler för byggmarknadens aktörer. Men för byggandet på 

kommunens egen mark kan kommunen i avtal med byggandets aktörer skriva in vissa villkor 

och anvisningar för utformning, utemiljö och teknik med exempel på kvalitetsnivå för 

planerad bebyggelse.  

Många större kommuner har även arbetat fram en arkitekturpolicy vilket vore relevant för 

Håbos del att ta fram. I avsaknad av en arkitekturpolicy har det för delar av Bålstas centrum 

formulerats ett kvalitetsprogram som inom kort ska presenteras för styrgruppen för Bålsta 

Centrum. 

Enligt PBL ska en kommun ha tillgång till arkitektonisk kompetens vilket innebär att det 

måste finnas en eller flera personer med professionell arkitektkompetens. I Håbo kommun är 

det kommunarkitekten som har denna kompetens. 

Jag föreslår KF mot bakgrund av ovanstående att SD:s motion besvaras med att ge Plan- 

och exploateringsavdelningen i uppdrag att ta fram en arkitekturpolicy. 

 

Bilaga 1: 

Utdrag ur PBL  

2 kap. 6§: 

PBL Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset 
av en god helhetsverkan, 

--- 

12 kap. 7§ 

Byggnadsnämnden ska ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha 

tillgång till personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att 

nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

 

Bilaga 2: 

En schematisk kartskiss över Bålstas ”årsringar” bifogas 

 



 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 23 Dnr 2018/00475 

Motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till

förvaltningens genomgång som visar att förslagen om utredningar redan är

förverkligade eller kommer att realiseras i närtid.

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med fyra förslag om gäst-

hamn, camping och ställplats för husbilar. I motionen efterlyser motionären 

dels att kommunen aktivt ska verka för en etablering av gästhamn och cam-

pingplats i anslutning till Aronsborgsområdet, dels att man utreder: 1) hur 

tillgängligheten till våra stränder kan förbättras, 2) hur det rörliga friluftsli-

vet kan förbättras runt våra bevarade grusåsar, 3) hur befintliga grustäkter 

efter avslutad grusbrytning kan bli områden för annat än industriområden.  

Plan- och exploateringsavdelningens genomgång av dessa punkter visar att 

motionens förslag redan har beaktats eller kommer att utredas i närtid.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-06-06 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att man beslutar att delvis bifalla motionen 

med hänvisning till förvaltningens genomgång som visar att förslagen om 

utredningar redan är förverkligade eller kommer att realiseras i närtid.     

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

föreslå att motionen bifalles delvis, i enlighet med eget yrkande och finner 

att så sker.  

______________ 

Ärende 12



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-11 KS 2018/00475 nr 90192 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark , nämndsekreterare 
0171-538 95 
olle.forsmark@habo.se 

 

Motion: Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens genomgång som visar att förslagen om utredningar redan 

är förverkligade eller kommer att realiseras i närtid.     

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd (Båp) har inkommit med en motion med fyra förslag om 

gästhamn, camping och ställplats för husbilar. I motionen efterlyser 

motionären dels att kommunen aktivt ska verka för en etablering av 

gästhamn och campingplats i anslutning till Aronsborgsområdet, dels att 

man utreder: 1) hur tillgängligheten till våra stränder kan förbättras, 2) hur 

det rörliga friluftslivet kan förbättras runt våra bevarade grusåsar, 3) hur 

befintliga grustäkter efter avslutad grusbrytning kan bli områden för annat 

än industriområden.  

Plan- och exploateringsavdelningens genomgång av dessa punkter visar att 

motionens förslag redan har beaktats eller kommer att utredas i närtid. 

Kommunfullmäktige föreslås därför avslå motionens förslag med 

hänvisning till nedanstående genomgång.     

 

 
Ärendet 

Bålstapartiet i Håbo har inkommit med en motion med följande förslag: 

 Att kommunen aktivt verkar för en etablering av Gästhamn och 

Campingplats i anslutning till Aronsborgsområdet. 

 Att man utreder hur tillgängligheten till våra stränder kan 

förbättras. 

 Att man utreder hur det rörliga friluftslivet kan förbättras runt 

våra bevarade grusåsar. 

 Att man utreder hur befintliga grustäkter efter avslutad 

grusbrytning kan bli områden för annat än industriområden, t ex för 

det rörliga friluftslivet och viss bebyggelse.  

Kommunstyrelsens förvaltning (genom plan- och exploateringsavdelningen) 

vill med anledning av motionens förslag anföra följande. 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-29 KS 2018/00475 nr 90192 

 

Området runt Aronsborgsviken kommer att utredas närmare och plan – och 

exploateringsavdelningen räknar med att under hösten få i uppdrag att 

upprätta planprogram och ny detaljplan för området. I samband med detta 

kommer också frågan om hamnverksamheten att tas upp. Man ser det som 

en fördel att utreda möjligheten till gästhamn parallellt med 

detaljplanearbetet eftersom en ny plan kan innebära förändrade 

förutsättningar för byggnation eller vattenverksamhet. Man kommer att ta 

med frågan om en eventuell campingplats i utredningen men påpekar också 

att en placering av campingplats i viken kan innebära en konflikt med viljan 

att tillgängliggöra viken för kommuninvånarna. 

När det gäller förslaget att utreda tillgängligheten till kommunens stränder 

så är en översiktlig kartläggning samt en analys av hur tillgängligheten kan 

förbättras påbörjad. En rapport väntas i slutet av detta år. Riktlinjer för 

strandskyddstillsyn antogs av bygg- och miljönämnden 2019-06-12 (§ 63).  

En utvecklingsplan för hur friluftslivet kan utvecklas längs åsen från 

Lillsjön till Ekilla påbörjades under förra året. Utredning av området kring 

Lillsjön för hur natur/friluftsliv kan bevaras/utvecklas har också tagits fram i 

samband med Dragelundsprogrammet. Ansökan om LONA medel (lokal 

naturvårdssatsning) har lämnats in till Länsstyrelsen. Det handlar dels om ett 

projekt för att få fler att hitta ut i naturen, dels medel för att ta fram förslag 

till strategiska dokument kring friluftsliv, grönstruktur och parker. Dock 

behandlas inte ansökan för närvarande då tilldelningen av medel från 

Naturvårdsverket minskat till följd av minskade anslag nationellt. 

Handläggning kan dock återupptas om Länsstyrelsen får ytterligare anslag. 

I fråga om framtida användning av grustäkter så framgår av förslaget till ny 

översiktsplan att Väppebytäkten behöver utredas. Ekillatäkten är föreslagen 

som nytt LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Täktverksamheten i Bålsta är helt avslutad men det finns en önskan från 

verksamhetsutövaren att förlänga tillståndet i ytterligare 15 år. Åsmiljöerna 

utgör i dag en allt viktigare resurs för dricksvatten och biologisk mångfald. 

En stor del av åsmiljön i kommunen är klassad med högsta naturvärde samt 

riksintresse för naturvård och friluftsliv.  

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-06-06 

– Underlag från plan- och exploateringsavdelningen 

   

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-04-29 KS 2018/00475 nr 90192 

 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Motionären, för kännedom 

Hemsidan  

  

 



      

Bålsta 2018-06-06 

  

 

                 Bålstapartiet 
    

 

 

 

Motion till Håbo Kommunfullmäktige 2018-06-11 

 

Gästhamn, camping och ställplats för husbilar 

 
För många år sedan, i maj 2002, föreslog Bålstapartiet att kommunen skulle 

medverka till anordnandet av en gästhamn och camping, detta har inte resulterat i 

något, på riktigt!  

 

Vi föreslog då: 

 

*Att kommunen aktivt verkar för en etablering av Gästhamn och Campingplats i 

anslutning till Aronsborgsområdet. 

 

*Att man utreder hur tillgängligheten till våra stränder kan förbättras. 

 

*Att man utreder hur det rörliga friluftslivet kan förbättras runt våra bevarade 

grusåsar. 

 

* Att man utreder hur befintliga grustäkter efter avslutad grusbrytning kan bli 

områden för annat än industriområden, tex. för det rörliga friluftslivet och viss 

bebyggelse. 

 

 

 

Bålstapartiet föreslår att: 

 

- att samma uppdrag ges som i tidigare motion inlämnad 2002-05-29 

 

 

För Bålstapartiet i Håbo Kommunfullmäktige 

 

 

 

 

Owe Fröjd 

 



Hej 
 
Området runt Aronsborgsviken står i begrepp att utredas närmare. Vi(plan- och exploaterings avdel-
ningen) räknar med att få uppdrag att upprätta ett planprogram och ny detaljplan för området under 
hösten. I det planarbetet kommer frågan om hamnverksamheten att tas upp. 
Eftersom en ny plan kan innebära förändrade förutsättningar vad gäller byggnation eller vattenverk-
samhet är det bättre att utreda möjligheten till gästhamn parallellt i planprocessen. 
Det finns inget område där detaljplanen idag medger användning som Camping vid Aronsborgsviken. 
Det finns mig veterligen ingen privat markägare som vill omvandla sin fastighet till camping. Vi tar 
med oss frågan i utredningen om kommunens markanvändning men en placering i viken riskerar att 
hamna i konflikt med viljan att tillgängliggöra Aronsviken för kommuninvånarna.  
En placering av en ny campingplats bör utredas tillsammans med Kultur- och Fritidsförvaltningen och 
Håbo marknads AB för att gynna besöksnäringen och hitta en aktör som är villig att driva anläggning-
en. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Gustaf Nilsson 
Utredare 
 
Håbo kommun 
Plan- och exploateringsavdelningen 
746 80 Bålsta 
Centrumleden 1 
Telefon 0171-525 00 
www.habo.se 
 
Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på 
habo.se/personuppgifter. 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 
 
 
 
Från: Anett Wass <anett.wass@habo.se>  
Skickat: den 8 augusti 2019 15:06 
Till: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se> 
Kopia: Annika Kieri <annika.kieri@habo.se>; Johan Hagland <johan.hagland@habo.se>; Johanna 
Forsberg-Malmsten <johanna.forsberg-malmsten@habo.se>; Gustaf Nilsson 
<gustaf.nilsson@habo.se>; Anna Atterlöf <Anna.Atterlof@habo.se>; Ulla Lindroth Andersson 
<Ulla.Lindroth@habo.se> 
Ämne: SV: Lite frågor för uppföljning  
 
Hej, 
Nu så är jag tillbaka och ska försöka svara på dina frågor angående motionen. Måste säga att jag blev 
lite förvånad att få frågor kring denna igen då jag trodde att denna motion redan hade redovisats till 
politiken då det var så länge sedan den kom upp. 
 
Svar på Frågor till Anett Wass gällande motion om gästhamn, camping och ställplats för husbilar 
 

 Vad har utredningen kring gästhamn vid Aronsborgsviken hittills kommit fram till? 
Svar: detta har jag inte helt koll på då jag inte arbetar med denna. Vår utredare 
Gustaf Nilsson kan detta bättre. 

 Förbättrad tillgänglighet till stränder. Vad har gjorts här? 

http://www.habo.se/
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mailto:olle.forsmark@habo.se
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mailto:johan.hagland@habo.se
mailto:johanna.forsberg-malmsten@habo.se
mailto:gustaf.nilsson@habo.se
mailto:Anna.Atterlof@habo.se
mailto:Ulla.Lindroth@habo.se


Svar: En översiktlig kartläggning av nuläget samt analys av hur vi kan förbättra till-
gängligheten till våra stränder är påbörjad. En rapport kommer vara klar till slutet av 
året. Kan tillägga att Miljöavdelningen påbörjade strandskyddstillsyn också är en vik-
tig del för att tillgängliggöra våra stränder, då allmänhetens tillgång till våra stränder 
är ett av huvudsyftena med strandskyddslagstiftningen. Bygg- och miljönämnden an-
tog riktlinjer för strandskyddstillsyn 2019-06-12 § 63 

 Utvecklingsplan för friluftslivet. LONA medel sökt. Har vi fått medel? Vad händer? 
            Svar: Ansökan om LONA medel till att utveckla vägvisning och styrdokument kring fri-
luftsliv                                                                       ligger på is hos Länsstyrelsen p.g.a. att tilldel-
ningen av medel från Naturvårdsverket har                    minskats till följd av minskade ansla-
gen till naturvård/friluftsliv nationellt. Ansökan ligger dock                       kvar och kan åter 
börja handläggas om Länsstyrelsen får ytterligare anslag. Kultur- och fritid             arbetar i 
nuläget även för att framöver kunna få mer resurser för att kunna utveckla 
tet                                                                                             kring friluftslivs- och kulturmiljöfrågor.  

 Utredning gällande framtida användning av grustäkter. Nya översiktsplanen. Vad finns att 
säga om detta hittills? 

Svar: I det nya förslaget till översiktsplan som är på utställning nu framgår det att 
grustäkten i Bålsta (Väppebytäkten) behöver utredas gällande framtida användning. 
Ekillatänkten är även föreslagen som nytt LIS-område. Tänktverksamheten i Bålsta är 
nu helt avslutad och för verksamheten i Ekilla finns det en önskan från verksamhets-
utövaren att förlänga täkttillståndet ytterligare 15 år. Ansökan för detta behandlas 
av Länsstyrelsen. Våra åsmiljöer är mycket viktiga, både ur ett historiskt perspektiv 
och för en långsiktigt hållbar utveckling. Förr utgjorde de färdvägar genom landskap-
et och här finner vi idag mycket historiska lämningar. De utgör idag en allt viktigare 
resurs för dricksvatten och biologisk mångfald. I Håbo kommun är stora delar av 
åsmiljön klassad med högsta naturvärde samt riksintresse för naturvård och frilufts-
liv. 

 Hur ställer man sig till campingplats? 
Svar: När du skriver ”man”, vilka avser du då? En campingplats i Aronsborgsviken som 
finns som finns med som förslag i motionen, finns inte med i det antagna detaljplane-
programmet för Gröna dalen som omfattar Aronsborgsviken. Inte heller i förslaget till 
ny översiktsplan finns det med något sådant förslag. Däremot kan det nya förslaget 
till LIS för Ekillatäkten omfatta någon form av camping. Campingplatsen i Skolkoster 
(Sånka/Skokloster camping) kan även utvecklas enligt förslaget till ny översiktsplan. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anett Wass 
Kommunekolog 
 
Håbo kommun 
Plan – och exploateringsavdelningen 
746 80 Bålsta 
Telefon: 0171-528 51 
www.habo.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

 
Från: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se>  
Skickat: den 8 augusti 2019 09:16 
Till: Anett Wass <anett.wass@habo.se> 
Kopia: Annika Kieri <annika.kieri@habo.se> 

http://www.habo.se/
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Ämne: Lite frågor för uppföljning  
Prioritet: Hög 
 
Hej Anett! 
 
Jag skickar här över lite frågor ang motionen om gästhamn, camping m m. Du gav ju Clara ett svar i 
slutet av januari och jag tänker att det borde väl ha hänt något sedan dess.  
 
Stoppdag för motionssvaret är nästa torsdag så det vore bra med ett underlag senast i början på 
nästa vecka (ursäkta om jag tjatar lite ). 
 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Olle Forsmark 
Nämndsekreterare/valsamordnare 
 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning/Tekniska förvaltningen 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171- 538 95 
www.habo.se 
 
 

http://www.habo.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 24 Dnr 2018/00963 

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis motionens förslag med hänvisning till

plan- och exploateringsavdelningens bedömning att motionens förslag

kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.

Sammanfattning 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Motionärerna vill att Håbo 

kommun ges i uppdrag att 

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan ersätta

alternativt komplettera denna med en brygga av större modell för

angörandet av ett ökat antal båtar

 antalet allmänna toaletter utökas

 antalet sopkärl i området utökas

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till

Aronsborgs båtplats

Syftet med dessa åtgärder är att Aronsborgs båtplats med närområden återi-

gen ska kunna nyttjas fullt ut av allmänhet och närboende.  

Under beredningen har synpunkter inhämtats från plan- och exploaterings-

avdelningen. Avdelningen menar att motionens förslag är bra och ligger i 

linje med förslaget till översiktsplan för Håbo kommun. Man menar dock att 

vissa delar i förslaget kräver en detaljplaneändring för att kunna genomfö-

ras. 

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett detaljplane-

arbete över området runt Aronsborgsviken och Aronsborgs konferensan-

läggning. Även för Bista verksamhetsområde pågår arbete med planpro-

gram. Plan- och exploateringsavdelningen menar mot bakgrund av detta att 

det vore olämpligt med större förändringar i området innan detaljplanen är 

klar. I planarbetet kommer motionens förslag att utredas och önskemålen 

vidarebefordras till planarkitekten. Mot bakgrund av ovanstående föreslås 

alltså att motionen avslås.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2018-12-07 

Underlag från plan- och exploateringsavdelningen  

Ärende 13



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att motionen delvis ska bifallas med hänvis-

ning till plan- och exploateringsavdelningens bedömning att motionens för-

slag kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

bifalla Michael Rubbestads (SD) yrkande och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-19 KS 2018/00963 nr 93467 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Motion: Åtgärda Aronsborgs båtplats 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till plan- 

och exploateringsavdelningens bedömning att motionens förslag 

kommer att lyftas och utredas i det kommande detaljplanearbetet.      

 

Sammanfattning 

Erik Nylén och Robert Kohlström (SD) har inkommit med en motion med 

fem förslag till åtgärder för Aronsborgs båtplats. Motionärerna vill att Håbo 

kommun ges i uppdrag att 

 nuvarande brygga på lämpligt vis restaureras eller byts ut 

 utreda möjligheten att i samband med åtgärdandet av bryggan 

ersätta alternativt komplettera denna med en brygga av större modell 

för angörandet av ett ökat antal båtar 

 antalet allmänna toaletter utökas 

 antalet sopkärl i området utökas 

 nuvarande gångväg till Aronsborgsrondellen förlängs fram till 

Aronsborgs båtplats 

Syftet med dessa åtgärder är att Aronsborgs båtplats med närområden 

återigen ska kunna nyttjas fullt ut av allmänhet och närboende.  

Under beredningen har synpunkter inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Avdelningen menar att motionens förslag är bra 

och ligger i linje med förslaget till översiktsplan för Håbo kommun. Man 

menar dock att vissa delar i förslaget kräver en detaljplaneändring för att 

kunna genomföras. 

I september 2019 beslutade kommunstyrelsen om att inleda ett 

detaljplanearbete över området runt Aronsborgsviken och Aronsborgs 

konferensanläggning. Även för Bista verksamhetsområde pågår arbete med 

planprogram. Plan- och exploateringsavdelningen menar mot bakgrund av 

detta att det vore olämpligt med större förändringar i området innan 

detaljplanen är klar. I planarbetet kommer motionens förslag att utredas och 

önskemålen vidarebefordras till planarkitekten. Mot bakgrund av 

ovanstående föreslås alltså att motionen avslås.       

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-19 KS 2018/00963 nr 93467 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Hanteras inom ramen för detaljplanearbetet 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2018-12-07 

– Underlag från plan- och exploateringsavdelningen   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Motionärerna, för kännedom 

Hemsidan  

 





Plan- och exploateringsavdelningen tycker att motionens förslag om att göra Aronsborgsviken mer 
tillgänglig för medborgarna är bra och går i linje med det förslag till översiktsplan som finns för Håbo 
kommun. Vissa delar av förslaget är kräver att detaljplanen ändras för att kunna genomföras. 

KS beslutade 2019-09-16, § 164, om att inleda ett detaljplanearbete över området runt 
Aronsborgsviken och Aronsborgs konferensanläggning. Det pågår även arbete med att ta 
fram ett planprogram för Bista verksamhetsområde. 
I planarbetet kommer många av de förslag som motionären lyfter att utredas. Det är därför 
olämpligt att genomföra större förändringar i området innan detaljplanen är klar. Önskemå-
len från motionen vidarebefordras till planarkitekten att handläggas inom ramen för på-
gående planarbete. 
 
I och med detta anser vi att motionen är besvarad.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Gustaf Nilsson 
Utredare 
 
Håbo kommun 
Plan- och exploateringsavdelningen 
746 80 Bålsta 
Centrumleden 1 
Telefon 0171-525 00 
www.habo.se 
 
Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på 
habo.se/personuppgifter. 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. 
 

 
 
Från: Johanna Forsberg-Malmsten <johanna.forsberg-malmsten@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 10:33 
Till: Gustaf Nilsson <gustaf.nilsson@habo.se> 
Ämne: VB: Motion om Aronsborgs båtplats 
Prioritet: Hög 
 
Hej! 
 
Eftersom du tagit på dig rollen som kommunens sjöbuse undrar jag om du har något att säga till om 
gällande denna motion?  
 
Med vänlig hälsning 
 
Johanna Forsberg Malmsten 
Samhällsplanerare 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
746 80  Bålsta 

http://www.habo.se/
mailto:johanna.forsberg-malmsten@habo.se
mailto:gustaf.nilsson@habo.se


Telefon 0171 52 827 
 
www.habo.se 
 

 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande  
 
Från: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 09:28 
Till: Plan <plan@habo.se>; Johanna Forsberg-Malmsten <johanna.forsberg-malmsten@habo.se> 
Ämne: Motion om Aronsborgs båtplats 
Prioritet: Hög 
 
Hej! 
 
Bifogade motion har remitterats till tekniska men nu säger Ulla Lindroth att den inte borde kommit 
till oss. Kan ni på Plan ta fram underlag till denna? 
 
Tacksam för besked. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Olle Forsmark 
Nämndsekreterare/valsamordnare 
 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171- 538 95 
www.habo.se 
 
 
 

http://www.habo.se/
mailto:olle.forsmark@habo.se
mailto:plan@habo.se
mailto:johanna.forsberg-malmsten@habo.se
http://www.habo.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 25 Dnr 2019/00093 

Motion: Kolonilotter och områden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till för-

valtningens bedömning att förslaget till stor del kan anses uppfyllt.

Sammanfattning 

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion på temat kolonilotter och 

områden. Motionens förslag är att ett område för etablerande av kolonilotter 

inkluderas i den pågående planeringen av Gröna Dalen. Motionären menar 

att inte minst för människor som bor i lägenhet kan en kolonilott fylla ett 

behov av att kunna ha sin egen ”lilla täppa” med t ex en mindre stuga. Ko-

lonilotter kan tänkas främja såväl en ökad social samvaro som minskad en-

samhet och förbättrad hälsa.  

Av inhämtade synpunkter från plan- och exploateringsavdelningen framgår 

att kolonilotter idag finns på kommunens mark och att denna arrenderas av 

Gröndalens odlarförening. Kolonilotterna finns kvar i planprogrammet och 

den kommande markanvändningen för det aktuella området och om det är 

lämpligt med en utökning av koloniområdet kommer att utredas. Frågan om 

kolonistugor i området är mer komplex men kommer också att beaktas i den 

utredning som ska ske framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser mot bakgrund av detta att motionen 

ska anses besvarad med hänvisning till att förslaget till stor del kan anses 

uppfyllt.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-23 

______________ 

Ärende 14



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2019-09-18 KS 2019/00093 nr 91901 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Motion: Kolonilotter och områden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till

förvaltningens bedömning att förslaget till stor kan anses uppfyllt.

Sammanfattning 

Ann-Sofi Borg (SD) har inkommit med en motion på temat kolonilotter och 

områden. Motionens förslag är att ett område för etablerande av kolonilotter 

inkluderas i den pågående planeringen av Gröna Dalen. Motionären menar 

att inte minst för människor som bor i lägenhet kan en kolonilott fylla ett 

behov av att kunna ha sin egen ”lilla täppa” med t ex en mindre stuga. 

Kolonilotter kan tänkas främja såväl en ökad social samvaro som minskad 

ensamhet och förbättrad hälsa.  

Av inhämtade synpunkter från plan- och exploateringsavdelningen framgår 

att kolonilotter idag finns på kommunens mark och att denna arrenderas av 

Gröndalens odlarförening. Kolonilotterna finns kvar i planprogrammet och 

den kommande markanvändningen för det aktuella området och om det är 

lämpligt med en utökning av koloniområdet kommer att utredas. Frågan om 

kolonistugor i området är mer komplex men kommer också att beaktas i den 

utredning som ska ske framöver.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser mot bakgrund av detta att motionen 

ska anses besvarad med hänvisning till att förslaget till stor del kan anses 

uppfyllt.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieras inom ram. 

Uppföljning 

Ytterligare uppföljning ej nödvändig. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-01-23

– Synpunkter från Gustaf Nilsson, utredare, plan- och exploateringsavd

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären – för kännedom 

Tekniska förvaltningen – för kännedom 

Kommunstyrelsens förvaltning, plan- och exploateringsavd – för kännedom 



2019-01-23 

Motion: Kolonilotter och områden 

Håbo kommun saknar i dagsläget naturliga övergångar mellan bebyggelse och 
naturupplevelse eller inslag av det senare i kommunens centrala miljöer. Den framtida 
utformningen av området kring Gröna dalen kommer förhoppningsvis att till viss del råda 
bot mot detta. Avsatt mark för kolonilotter i anslutning vore en naturlig fortsättning på det 
planerade arbetet och utformningen av området. 

Många Håbobor bor i lägenhet men saknar jorden och marken att gå och stå på. En 
kolonilott menar vi kan vara en bra lösning för att fylla det behov som många känner. En 
kolonilott innebär att lottinnehavaren kan inreda sin egen ”lilla täppa” med exempelvis en 
mindre stuga vid sidan av en oas av trädgårdsinspiration och grödor. Vi tror på ett levande 
samhälle där människor kan leva och röra sig i naturen även om man är boende i 
kommunens kärna och samtidigt vara kreativa och njuta av livet som ögat ser. 

Kolonilottsföreningen eller motsvarande föreslås äga marken som är friköpt av kommunen 
med ett arrendeavtal för marken alternativt ett längre hyresavtal. El och vattenanslutning är 
en förutsättning. 

Det är vanligt förekommande att aktiviteter anordnas i föreningen. Koloniområden är 
vanligtvis mycket aktivt och har många olika träffar som loppis, café, midsommarfirande, 
valborgsfirande mm. Av denna anledning kan kolonilotter främja såväl en ökad social 
samvaro som minskad ensamhet och förbättrad hälsa. 

Lämplig plats för etablerande av ett koloniområde är förslagsvis i Gröna dalen längs med den 
nuvarande koloniträdgården som tillhör Håbohus. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att ett område för etablerande av kolonilotter inkluderas i den pågående planeringen av 

Gröna Dalen 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Sverigedemokraterna i Håbo 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 26 Dnr 2019/00094 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till Kul-

tur- och fritidsnämndens bedömning.

2. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda

förutsättningarna för etablerandet av en isbana enligt motionens förslag.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att etablera isbana 

för friåkning utomhus. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämn-

den för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen ska bifallas 

då möjligheterna till skridskoåkning idag är begränsade. Kultur- och fritids-

förvaltningen ser Gröna Stråkets planerade aktivitetspark som en naturlig 

plats för en isbana. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att 

yttra i ärendet och föreslår, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 

bedömning, att motionen ska bifallas.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-02 

KFN protokollsutdrag 2019-06-04, § 52  

______________ 

Ärende 15



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-14 KS 2019/00094 nr 91445 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

Kultur- och fritidsnämndens bedömning. 

2. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för etablerandet av en isbana enligt motionens förslag.      

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att etablera isbana 

för friåkning utomhus. Motionen har remitterats till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen 

ska bifallas då möjligheterna till skridskoåkning idag är begränsade. Kultur- 

och fritidsförvaltningen ser Gröna Stråkets planerade aktivitetspark som en 

naturlig plats för en isbana. Kommunstyrelsens förvaltning har inget 

ytterligare att yttra i ärendet och föreslår, med hänvisning till kultur- och 

fritidsnämndens bedömning, att motionen ska bifallas.       

 
Ärendet 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion där man föreslår att en 

isbana för friåkning utomhus ska etableras. Motionens förslag är: 

 Att berörd förvaltning ges i uppdrag att se över lämplig plats för 

etablerande av utomhusbana för friåkning i Bålsta 

 Att berörd förvaltning utreder kostnader för etablerandet av en 

utomhusbana för friåkning i Bålsta samt olika varianter och 

modeller för denna 

 Att Håbo kommun etablerar en utomhusbana för friåkning i 

Bålsta om ovan uppdrag visar att det är ekonomiskt genomförbart 

Yttrande i ärendet har inhämtats från Kultur- och fritidsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden menar i sitt yttrande att det är en god idé att 

etablera en isbana utomhus för friåkning eftersom möjligheterna till 

skridskoåkning i kommunen är begränsade. Detta bl a eftersom merparten 

av tiderna i ishallen är upptagna av föreningar.  

Man menar vidare att Gröna Stråkets planerade aktivitetspark skulle vara 

den naturliga platsen för en isbana även om vindförhållandena inte är 

optimala. Dock är den tänkta placeringen bra genom att isbanan till stor del 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-14 KS 2019/00094 nr 91445 

 

skulle kunna skötas av ishallens personal. Eventuellt skulle ishallens 

ismaskin kunna användas för att hålla isbanas is i bra skick. 

Nämnden betonar att såväl isbanans placering som ekonomiska 

konsekvenser måste utredas noggrant.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Motion 2019-01-02 

– KFN protokollsutdrag 2019-06-04, § 52   

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motionären, för kännedom 

Hemsidan  

 



2019-01-02 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Många barn, vuxna och äldre uppskattar att antingen åka skridskor eller vara närvarande när nära 

och kära ägnar sig åt aktiviteten. Skridskoåkning är vidare en både effektiv och skonsam 

motionsform. Alla kan dra nytta av träningen på isen, även om man inte har åkt skridskor sedan 

barnsben, och är vidare en bra variation av den vanliga träningen. Skridskoåkning är ett bra sätt att 

komma i gång med att motionera även för dem som inte är vana vid att sporta. Det är en skonsam 

och behaglig motionsform som låter personen börja i sitt eget tempo, till och med i samma tempo 

som en promenad, utan att riskera att få ont i knä och andra leder. 

Tyvärr är isarna i kommunen inte alltid bärande och ishallens tider för skridskoåkning inomhus är ofta 

få för allmän åkning vilket leder till att våra invånare måste söka sig utanför Håbo kommun. 

En lösning för detta är etablerandet av en isbana för spontan friåkning utomhus i kommunen, 

förslagsvis i centrala Bålsta mellan exempelvis ishallen och biblioteket i nära anslutning till 

skateparken, men berörd förvaltning bör se över ifall mer lämplig plats finns. 

Det finns flertalet modeller, storlekar och varianter av kommunala isbanor som dessutom är flyttbara 

och valet finns även mellan så kallad ”konst-is” eller ”natur-is” där de senare tas fram i samband med 

vintersäsongen och sedan förvaras under sommarhalvåret vilket gör platsen tillgänglig för annan 

verksamhet under årets varmare månader. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att berörd förvaltning ges i uppdrag att se över lämplig plats för etablerande av 

utomhusbana för friåkning i Bålsta 

Att berörd förvaltning utreder kostnader för etablerandet av en utomhusbana för 

friåkning i Bålsta samt olika varianter och modeller för denna 

Att Håbo kommun etablerar en utomhusbana för friåkning i Bålsta om ovan uppdrag visar 

att det är ekonomiskt genomförbart 

Thomas Moore (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 27 Dnr 2018/00975 

Medborgarförslag: Isbanor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med

hänvisning till beslut avseende motion 2019/00094 angående isbanor.

Sammanfattning 

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

att kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsong för spontan lek, 

aktivitet och rörelse. Isbanorna bör uppföras nära skolor och förskolor så att 

banorna även kan nyttjas av dessa verksamheter.  

Medborgarförslaget säger inget om var dessa isbanor bör uppföras eller hur 

många det skulle kunna röra sig om. Det framgår dock att förslagsställaren 

tänkt sig flera eftersom formuleringen är ”..isbanor…”.  

Självklart är det lovvärt att det i kommunen finns bra rekreationsmöjligheter 

vintertid och konstfrusna isbanor kan absolut vara en sådan möjlighet. Dock 

måste man inse att redan en konstfrusen isbana innebär ansenliga investe-

ringskostnader och tillkommande driftskostnader. I ett kärvt ekonomiskt 

läge kommer det kanske finnas andra angelägna investeringar som behöver 

prioriteras. 

Förvaltningen vill här påpeka att det väckts en motion i ett närliggande 

ärende: Etablera isbana för friåkning utomhus (KS 2019/00094). I motionen 

föreslås att berörd förvaltning får i uppdrag att se över en lämplig plats för 

etablerande av utomhusbana för friåkning i Bålsta. Det föreslås också att be-

rörd förvaltning ska titta på olika modeller och varianter samt utreda om det 

överhuvud är ekonomiskt genomförbart. Kommunstyrelsens förvaltning har 

här valt att föreslå fullmäktige att bifalla denna motion (remitterat till Kultur 

och fritidsnämnden för yttrande).  

Med hänvisning till ovanstående vill kommunstyrelsens förvaltning föreslå 

fullmäktige att avslå medborgarförslagets förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anse 

medborgarförslaget besvarat med hänvisning till beslut avseende motion 

2019/00094 angående isbanor.  

Ärende 16



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar i en-

lighet med eget yrkande och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-14 KS 2018/00975 nr 91446 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Isbanor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

En medborgare i Håbo kommun har inkommit med ett medborgarförslag om 

att kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsong för spontan lek, 

aktivitet och rörelse. Isbanorna bör uppföras nära skolor och förskolor så att 

banorna även kan nyttjas av dessa verksamheter.  

Medborgarförslaget säger inget om var dessa isbanor bör uppföras eller hur 

många det skulle kunna röra sig om. Det framgår dock att förslagsställaren 

tänkt sig flera eftersom formuleringen är ”..isbanor…”.  

Självklart är det lovvärt att det i kommunen finns bra rekreationsmöjligheter 

vintertid och konstfrusna isbanor kan absolut vara en sådan möjlighet. Dock 

måste man inse att redan en konstfrusen isbana innebär ansenliga 

investeringskostnader och tillkommande driftskostnader. I ett kärvt 

ekonomiskt läge kommer det kanske finnas andra angelägna investeringar 

som behöver prioriteras. 

Förvaltningen vill här påpeka att det väckts en motion i ett närliggande 

ärende: Etablera isbana för friåkning utomhus (KS 2019/00094). I motionen 

föreslås att berörd förvaltning får i uppdrag att se över en lämplig plats för 

etablerande av utomhusbana för friåkning i Bålsta. Det föreslås också att 

berörd förvaltning ska titta på olika modeller och varianter samt utreda om 

det överhuvud är ekonomiskt genomförbart. Kommunstyrelsens förvaltning 

har här valt att föreslå fullmäktige att bifalla denna motion (remitterat till 

Kultur och fritidsnämnden för yttrande).  

Med hänvisning till ovanstående vill kommunstyrelsens förvaltning föreslå 

fullmäktige att avslå medborgarförslagets förslag.     

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-08-14 KS 2018/00975 nr 91446 

 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2018-12-17 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Hemsidan  
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Formulera förslaget

Mitt förslag är att kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsong för spontan lek,
aktivitet och rörelse.
Förslagsvis nära skolor, förskolor så att dessa isbanor även kan nyttjas av dessa verksamheter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 28 Dnr 2019/00276 

Medborgarförslag: Mobil containertankning för motor-
båtar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man lå-

ter uppföra någon form av mobil containertankning för motorbåtar. För-

slagsställaren menar att behovet finns då det i kommunen finns många båt-

klubbar. Närmaste tankställe i dag är Solna eller Stallarholmen. Den diesel 

som säljs i bensinmackar är inte lämplig för marint bruk.  

Under beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från plan- och ex-

ploateringsavdelningen. Man ställer sig positiv till att verka för etablering av 

en tankstation för båtar i Bålsta. Detta är i linje med visionen Vårt Håbo 

2030 där det talas om kommunen som en mälarkommun med närheten till 

vatten som en av de kvaliteter som ska vara framträdande för kommuninvå-

narna. Som ett led i detta bör kommunen verka för ett aktivt båtliv.  

Plan- och exploateringsavdelningen trycker också på de viktiga miljöa-

spekter som förslagets genomförande aktualiserar. Mälaren är en känslig 

marin miljö där kommunen huvudsakligen hämtar dricksvatten till bland 

annat Bålsta tätort. Ett utsläpp av drivmedel i området skulle därför natur-

ligtvis bli mycket problematiskt. Det är också viktigt att beakta de transpor-

ter av drivmedel som med stor sannolikhet måste gå genom Bålstas bostads-

områden.  

Sammantaget innebär detta att frågan måste utredas mycket noggrant innan 

en placering kan bestämmas. I Bålstas närområde finns tre båtklubbar på 

kommunal mark och i förslag till översiktsplan för Håbo kommun finns två 

platser utmärkta som möjliga gästhamnar. Inom ett par av dessa områden 

pågår eller planeras detaljplaneändringar. Kommunstyrelsen föreslås föra in 

detta som ett uppdrag i detaljplanearbetet för något av dessa områden. Här 

bör man också undersöka om det finns en privat aktör som är intresserad av 

att etablera sig i Bålsta.  

Förvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan anser att medborgarför-

slaget ska bifallas genom att kommunstyrelsen ger i uppdrag att i detaljpla-

nearbetet för nämnda områden undersöka förutsättningarna för etablering av 

en marin tankstation.       

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-07-20    

Ärende 17



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Efter diskussion enas arbetsutskottet om att föreslå fullmäktige att besluts-

satsen ska vara "Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget".  

______________ 

 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-08 KS 2019/00276 nr 93579 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Mobil containertankning för motorbåtar. 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag genom att 

kommunstyrelsen ges i uppdrag att i detaljplanearbetet för nämnda 

områden undersöka förutsättningarna för etablering av en marin 

tankstation.         

      

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

låter uppföra någon form av mobil containertankning för motorbåtar. 

Förslagsställaren menar att behovet finns då det i kommunen finns många 

båtklubbar. Närmaste tankställe i dag är Solna eller Stallarholmen. Den 

diesel som säljs i bensinmackar är inte lämplig för marint bruk.  

Under beredningen av ärendet har synpunkter inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Man ställer sig positiv till att verka för etablering 

av en tankstation för båtar i Bålsta. Detta är i linje med visionen Vårt Håbo 

2030 där det talas om kommunen som en mälarkommun med närheten till 

vatten som en av de kvaliteter som ska vara framträdande för 

kommuninvånarna. Som ett led i detta bör kommunen verka för ett aktivt 

båtliv.  

Plan- och exploateringsavdelningen trycker också på de viktiga 

miljöaspekter som förslagets genomförande aktualiserar. Mälaren är en 

känslig marin miljö där kommunen huvudsakligen hämtar dricksvatten till 

bland annat Bålsta tätort. Ett utsläpp av drivmedel i området skulle därför 

naturligtvis bli mycket problematiskt. Det är också viktigt att beakta de 

transporter av drivmedel som med stor sannolikhet måste gå genom Bålstas 

bostadsområden.  

Sammantaget innebär detta att frågan måste utredas mycket noggrant innan 

en placering kan bestämmas. I Bålstas närområde finns tre båtklubbar på 

kommunal mark och i förslag till översiktsplan för Håbo kommun finns två 

platser utmärkta som möjliga gästhamnar. Inom ett par av dessa områden 

pågår eller planeras detaljplaneändringar. Kommunstyrelsen föreslås föra in 

detta som ett uppdrag i detaljplanearbetet för något av dessa områden. Här 

bör man också undersöka om det finns en privat aktör som är intresserad av 

att etablera sig i Bålsta.  

Förvaltningen har inget ytterligare att tillägga utan anser att 

medborgarförslaget ska bifallas genom att kommunstyrelsen ger i uppdrag 

att i detaljplanearbetet för nämnda områden undersöka förutsättningarna för 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-08 KS 2019/00276 nr 93579 

 

etablering av en marin tankstation.         

 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningskostnader 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2019-07-20 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Förslagsställaren, för kännedom 

Hemsidan  

 



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Mia
Efternamn Lindman
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Ja

Utbildning
Formulera förslaget

Hej,
Håbo är en kommun med mycket vatten och därav många båtklubbar. Det är svårt för oss med
motorbåt att tanka, (närmaste sjömack är Solna eller Stallarholmen). Många båtar drivs med
dieselmotorer. Den vanliga diesel som säljs på bensinmackar är inte lämplig för marint bruk.
För många innebär det att man får hämta diesel med dunkar, vilket inte är lagligt.
I Enköping finns någon form av containertakning som är mobil. Mitt medborgarförslag är att
man tittat på hur Enköping har löst det o gör på samma sätt i Bålsta, förslagsvis Aronsborg.
Mvh
Mia Lindman

Praktik
Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Christer
Efternamn Lindman
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Jag försäkrar att ovan angivna medförslagsställare
är mantalsskrivna i Håbo kommun, att de tagit del av
medborgarsförslaget och ställer sig bakom det

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
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Håbo kommun
Motion2.0

som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: AC8-CF6
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 29 Dnr 2019/00192 

Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i kom-
munen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen uppför två utomhusbad mellan centrum och Väppeby äng. En mindre 

och en större pool föreslås med bänkar, gröna ytor och en mindre kiosk. Ut-

omhusbaden skulle också kunna ge sommarjobb till fler ungdomar. 

I beredningen har yttrande inhämtats från kultur- och fritidsförvaltningen 

samt från lokalförsörjningsansvarig. Här konstateras att man är i färd med 

att planera för utökade satsningar på nya anläggningar för fotboll, en ny 

simhall samt en multiarena. Detta görs för att komma tillrätta med ett lokal-

underskott av den här typen av anläggningar. Det finns i nuläget inga planer 

på utomhusbad medan planering för ny simhall däremot kommit igång, bl.a. 

har en förstudie tagits fram.  

Då det knappast är troligt att man kommer att planera för nya utomhusbad 

parallellt med att planeringen för ny simhall fortskrider, anser förvaltningen 

att medborgarförslagets förslag ska avslås.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-04-26  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller eller 

avslår medborgarförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller förslaget.  

______________ 

Ärende 18



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-08 KS 2019/00192 nr 93562 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
0171- 538 95 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Utomhusbad för alla åldrar i kommunen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen uppför två utomhusbad mellan centrum och Väppeby äng. En 

mindre och en större pool föreslås med bänkar, gröna ytor och en mindre 

kiosk. Utomhusbaden skulle också kunna ge sommarjobb till fler ungdomar. 

I beredningen har yttrande inhämtats från kultur- och fritidsförvaltningen 

samt från lokalförsörjningsansvarig. Här konstateras att man är i färd med 

att planera för utökade satsningar på nya anläggningar för fotboll, en ny 

simhall samt en multiarena. Detta görs för att komma tillrätta med ett 

lokalunderskott av den här typen av anläggningar. Det finns i nuläget inga 

planer på utomhusbad medan planering för ny simhall däremot kommit 

igång, bl a har en förstudie tagits fram.  

Då det knappast är troligt att man kommer att planera för nya utomhusbad 

parallellt med att planeringen för ny simhall fortskrider, anser förvaltningen 

att medborgarförslagets förslag ska avslås.     

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2019-04-26   

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Förslagsställaren, för kännedom 

Hemsidan  

 



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Jensine
Efternamn Granholm
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Förslag!
1. Utomhusbad för alla åldrar i kommunen. En mindre och en större pool som kan nyttjas
. Tillhörande rutschkana i ena? Mindre rutschkana eller dusch i form av en bläckfisk i den
mindre poolen? Bänkar med parasoll, gröna ytor, mindre kiosk.
Placering: Mellan centrum och Väppeby äng.
Detta medför även sommarjobb för fler ungdomar. Plocka skräp, stå i kiosken, gå utbildning i
HLR för livräddning och arbeta som badvakt.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: DEC-CD3
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 30 Dnr 2017/00644 

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björk-
backavägen och Fläsanvägen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag om en gång- 

och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen.

2. Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kunnat fattas inom ett år

från det att medborgarförslaget väcktes.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Denna skulle bl.a. skapa en naturlig och naturskön förbindelse mellan bo-

stadsområdena Kalmarsand och Fånäs med Granåsens naturområde.  

Enligt tidigare framförda synpunkter ser förvaltningen positivt på förslaget 

att etablera denna gång- och cykelväg. Förslaget har förtjänster genom att 

det är tänkt att minska bilberoendet och öka möjligheten till cykelpendling. 

11 juni 2018, § 63, beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att vidare utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan Björk-

backavägen och Fläsanvägen. Vid denna tidpunkt fanns frågetecken när det 

gäller marklösen för den privata fastighet som berördes av förslaget samt 

huvudmannaskap för gång- och cykelvägen i förhållande till enskilda vägar. 

Enligt senare framförda synpunkter bör förslaget avslås med följande moti-

vering. Kommunen har inte rådighet över vägarna som leder till den speci-

fika platsen och eventuella tillägg till det kommunala gång- och cykelvägnä-

tet bör göras där man binder ihop befintligt nät eller kopplar till nya mål-

punkter. Det är också en prioriteringsfråga eftersom behovet av nya gång- 

och cykelvägar är större än det ekonomiska utrymme som finns i kommu-

nens investeringsplaner. Vid ny- och ombyggnad av gång- och cykelvägar 

bör stråk som används av många trafikanter prioriteras högre än mindre an-

vända gång- och cykelvägar. 

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta utan föreslår med hän-

visning till ovanstående att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2017-10-17  

Ärende 19



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet beslutar att 

bifalla medborgarförslaget och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-22 KS 2017/00644 nr 92509 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
0171- 538 95 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen 
och Fläsanvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige avslår medborgarförslagets förslag om en gång- 

och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen med hänvisning 

till nedanstående.  

2.  Kommunfullmäktige konstaterar att beslut inte kunnat fattas inom ett år 

från det att medborgarförslaget väcktes.   

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

gång- och cykelväg mellan Björkbackavägen och Fläsanvägen ska byggas. 

Denna skulle bl a skapa en naturlig och naturskön förbindelse mellan 

bostadsområdena Kalmarsand och Fånäs med Granåsens naturområde.  

Enligt tidigare framförda synpunkter ser förvaltningen positivt på förslaget 

att etablera denna gång- och cykelväg. Förslaget har förtjänster genom att 

det är tänkt att minska bilberoendet och öka möjligheten till cykelpendling.  

11 juni 2018, § 63, beslutade fullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag 

att vidare utreda möjligheterna till en gång- och cykelväg mellan 

Björkbackavägen och Fläsanvägen. Vid denna tidpunkt fanns frågetecken 

när det gäller marklösen för den privata fastighet som berördes av förslaget 

samt huvudmannaskap för gång- och cykelvägen i förhållande till enskilda 

vägar.  

Enligt senare framförda synpunkter bör förslaget avslås med följande 

motivering. Kommunen har inte rådighet över vägarna som leder till den 

specifika platsen och eventuella tillägg till det kommunala gång- och 

cykelvägnätet bör göras där man binder ihop befintligt nät eller kopplar till 

nya målpunkter. Det är också en prioriteringsfråga eftersom behovet av nya 

gång- och cykelvägar är större än det ekonomiska utrymme som finns i 

kommunens investeringsplaner. Vid ny- och ombyggnad av gång- och 

cykelvägar bör stråk som används av många trafikanter prioriteras högre än 

mindre använda gång- och cykelvägar. 

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta utan föreslår med 

hänvisning till ovanstående att medborgarförslaget avslås.     

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-22 KS 2017/00644 nr 92509 

 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2017-10-17 

– Underlag från plan - och exploateringsavdelningen   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

Förslagsställaren, för kännedom 

Hemsidan  

 







Hej och god fortsättning! 
 
Simons och min motivering: 
 
Behoven av nya gång- och cykelvägar är större än det ekonomiska utrymme som finns i kommunens 
investeringsplaner, därför är det nödvändigt att göra  
prioriteringar. En avgörande aspekt vid prioriteringen är att det finns förutsättningar och potential 
för ökad cykling, dessa är störst där många bor, arbetar eller där flera andra målpunkter finns. Vid ny 
– och ombyggnad av gång- och cykelvägar behöver därför stråk som används av många trafikanter 
prioriteras högre än mindre använda gång- och cykelvägar. Objekt som bör prioriteras högst är stråk 
som används vid arbets- och skolresor samt gång- och cykelvägar med bristande trafiksäkerhet längs 
gator med mycket trafik och höga hastigheter. 
Kommunen har inte rådighet över vägarna som leder till den specifika platsen och eventuella tillägg 
till det kommunala gång- och cykelvägnätet bör göras där vi binder ihop befintligt nät eller kopplar till 
nya målpunkter. 
 
Hälsningar 
Annika 
 
Från: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se>  
Skickat: den 2 januari 2020 10:55 
Till: Anett Wass <anett.wass@habo.se>; Simon Linde <simon.linde@habo.se>; Annika Kieri 
<annika.kieri@habo.se> 
Ämne: SV: Borttappat medborgarförslag 
Prioritet: Hög 
 
Tack. 
 
Vore mycket bra om någon kunde ta denna ”sista bit ” (motiveringen varför man inte i detta läge ska 
satsa på g/c-väg) också så att förslag till beslut kan skrivas fram (stoppdag 9 januari. Medborgarför-
slaget väcktes som sagt i oktober 2017!) 
 
Tack på förhand och GOD FORTSÄTTNING! 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Olle Forsmark 
Nämndsekreterare/valsamordnare 
 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171- 538 95 
www.habo.se 
 
Från: Anett Wass <anett.wass@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 22:17 
Till: Simon Linde <simon.linde@habo.se>; Annika Kieri <annika.kieri@habo.se>; Olle Forsmark 

mailto:olle.forsmark@habo.se
mailto:anett.wass@habo.se
mailto:simon.linde@habo.se
mailto:annika.kieri@habo.se
http://www.habo.se/
mailto:anett.wass@habo.se
mailto:simon.linde@habo.se
mailto:annika.kieri@habo.se


<olle.forsmark@habo.se> 
Ämne: SV: Borttappat medborgarförslag 
 
Hej, 
Vi äger marken så den biten är löst. Att vi köpte in marken har medfört att  vi har en möjlighet att 
tillgängliggöra ett strandnära område för allmänheten, i ett område som i övrigt är väldigt privatise-
rat. För att området ska bli allmänt tillgängligt behöver vi arbeta med att få fler att uppleva att de kan 
passera området (vilket tidigare inte varit möjligt) varför kopplingen mellan vägarna är viktig. Som du 
säger Annika så kan en etablerad stig göra det jobbet för ett tag framöver. Vi har därför initierat en 
dialog med Upplandsstiftelsen om att etablera en slinga av Upplandsleden här. I återrapporteringen 
till politiken måste vi nog dock förklara tydligt varför en g/c väg inte är motiverat i detta läge. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anett Wass 
Kommunekolog 
 
Håbo kommun 
Plan – och exploateringsavdelningen 
746 80 Bålsta 
Telefon: 0171-528 51 
www.habo.se 
 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

 
Från: Simon Linde <simon.linde@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 13:21 
Till: Annika Kieri <annika.kieri@habo.se>; Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se> 
Kopia: Anett Wass <anett.wass@habo.se> 
Ämne: SV: Borttappat medborgarförslag 
 
Hej, 
 
Vi på Gata- och park håller med om att det bör vara samfälligheten som underhåller denna då det är 
enskilda vägar som leder till den tänkta kopplingen. Oklart dock om kommunen ska/kan köpa mark 
och anlägga en väg/stig för att sedan överlåta detta till samfälligheten (?).  
Sedan ifrågasätter även vi om denna koppling är av högre prioritet än andra delar av gång- och cy-
kelnätet. Precis som du skriver Annika, så bör en stig uppfylla behovet för rekreation. En eventuell gc-
väg av kommunalstandard och med kommunen som huvudman ställer krav på bl.a. belysning 
och  tillgänglighetsstandard samt vår möjlighet att underhålla denna. Det tror vi inte kommer vara 
hållbart.  
 
 
Med vänlig hälsning 
  
Simon Linde 
Trafikingenjör/trafikplanerare 
  
Håbo kommun 
Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171- 46 43 56 
www.håbo.se 
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Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

 
 
 
Från: Annika Kieri <annika.kieri@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 10:06 
Till: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se> 
Kopia: Simon Linde <simon.linde@habo.se>; Anett Wass <anett.wass@habo.se> 
Ämne: Borttappat medborgarförslag 
Prioritet: Hög 
 
Hej Olle! 
 
Jag har försökt reda i detta ärende under hösten. Kommunen har köpt marken och det är viktigt att 
säkerställa allmänhetens tillgång till stråket. Detta skulle kunna göras genom att en vandringsled/stig 
etableras som sedan på lång sikt kan utvecklas till gång- och cykelväg under förutsättning att den pri-
oriteras gentemot övriga behov i kommunen. När det gäller huvudmannaskapet så blir väl denna en 
del i samfälligheten som omgivande vägar. 
 
Anett, Simon – har ni nåt att tillägga? 
 
/Annika 
 
Från: Plan <plan@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 09:43 
Till: Annika Kieri <annika.kieri@habo.se> 
Kopia: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se> 
Ämne: VB: Borttappat medborgarförslag 
Prioritet: Hög 
 
Hej Annika, 
                              
Kan du svara Olle på detta? 
 
Med vänlig hälsning, 
  
Caroline Åkerlund 
Exploateringsadministratör 
  
Håbo kommun 
Plan- och exploateringsavdelningen 
746 80  BÅLSTA 
Telefon 0171-525 00 
www.habo.se 
 
 
Från: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se>  
Skickat: den 18 december 2019 09:20 
Till: Plan <plan@habo.se>; Johanna Forsberg-Malmsten <johanna.forsberg-malmsten@habo.se> 
Ämne: Borttappat medborgarförslag 
Prioritet: Hög 
 
Hej! 

mailto:annika.kieri@habo.se
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Kan ni titta på bifogade förslag och svara mig.  
 
Tydligen har plan lämnat något underlag till tjänsteskrivelse som Clara har skrivit men jag kan inte 
hitta det. 
 
Kan ni bedöma om det behövs något mer eller kan Claras tjänsteskrivelse duga? 
 
 
Eftersom detta har dragit ut på tiden måste vi försöka komma i mål. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Olle Forsmark 
Nämndsekreterare/valsamordnare 
 
 
Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171- 538 95 
www.habo.se 
 
 
 

http://www.habo.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 31 Dnr 2019/00320 

Revidering av reglemente för kultur-och fritidsnämn-
den 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden, att

gälla från 2020-02-25.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om nya ägardirektiv för 

Håbo Marknads AB. Förändringen av ägardirektiven innebär att ansvaret för 

besöksnäringsfrågor förs över till kultur- och fritidsnämnden. Nämndens 

reglemente behöver därmed uppdateras för att överensstämma med detta be-

slut. En punkt avseende besöksnäringsfrågor har därmed tillförts reglemen-

tet.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden  

______________ 

Ärende 20



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00320 nr 91814 

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

 

Revidering av reglemente för kultur-och fritidsnämnden 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente för kultur- och fritidsnämnden, 

att gälla från 2020-02-25.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om nya ägardirektiv för 

Håbo Marknads AB. Förändringen av ägardirektiven innebär att ansvaret för 

besöksnäringsfrågor förs över till kultur- och fritidsnämnden. Nämndens 

reglemente behöver därmed uppdateras för att överensstämma med detta 

beslut. En punkt avseende besöksnäringsfrågor har därmed tillförts 

reglementet.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Eventuella ekonomiska konsekvenser av förändringen bör ha belysts i 

anslutning till att de nya ägardirektiven togs fram.  

Uppföljning 

Styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med kommunens riktlinjer för 

styrdokument.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Kansliet – för publicering i författningssamlingen  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2020-02-25 till beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Kultur- och 

fritids-

nämnden 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2019/00320 nr 91811 

Gäller för  Kultur- och fritidsnämnden 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KF 2018-12-03 § 160 (dnr 2018/00727 nr 86949) 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-11 KS 2019/00320 nr 91811 

 

 

  

Reglemente för kultur-och fritidsnämnden 

§1. Utöver vad som föreskrivs i reglemente för Håbo kommuns nämnder gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.  

§2. Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet. Det innebär att det ankommer på nämnden att:  

 Främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv 

 Ansvara för biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen 

 Ansvara för den öppna fritidsverksamheten 

 Ansvara för kommunens idrotts-, kultur- och fritidsanläggningar 

 Ansvara för kommunens bidrags-, pris- och stipendieverksamhet inom kultur- 

och fritidsområdet 

 Ansvara för regelverk för hyressättning och prioriteringar för verksamhet i 

kommunala kultur- och fritidslokaler och anläggningar 

 Svara för arrangemang riktade till kommuninvånarna 

 Arbeta för att utveckla besöksnäringen i kommunen 

 Ansvara för inköp av offentlig konst och förvaltning av kommunens 

konstsamlingar 

 Bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader 

 Samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

 Ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att kommunen ingår i 

Finskt förvaltningsområde. För kommunens verksamhet utgår statsbidrag. 

Verksamheten regleras i lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

och i förordningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.  

 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 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 32 Dnr 2019/00319 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen, att

gälla från och med 2020-02-25.

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande mandattid för personal- och

förhandlingsutskottet ändras till att upphöra 2020-02-25.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra meningen i det före-

slagna reglementets § 16 "Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara vid

utskottets sammanträden och har där yttranderätt" till att "Ersättare närvarar

vid utskottets sammanträden enbart vid ordinarie ledamots frånvaro".

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om att anta reviderade ägar-

direktiv för Håbo Marknads AB. Förändringen i ägardirektiven innebär att 

delar av ansvaret för försäljning eller inköp i ärenden rörande markområden 

avsedda för verksamhetsetablering överförs till kommunstyrelsen. Kom-

munstyrelsens reglemente behöver därför uppdateras för att överensstämma 

med detta beslut. En punkt med detta innehåll har därmed tillförts reglemen-

tet. 

I samband med att reglementet reviderats har en diskussion förts i syfte att 

optimera och effektivisera arbetssätt inom kommunstyrelsen och dess ut-

skott. Då har konstaterats att de, förhållandevis få frågor med ytterst få be-

slutsärenden, som hanteras av personal- och förhandlingsutskottet enklast 

skulle kunna hanteras inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta skulle 

minska mängden möten. Dessutom kortas ledtiderna de gånger som per-

sonalfrågor finns för politiskt beslut, då de kan de lyftas till närmast förestå-

ende möte med kommunstyrelsens arbetsutskott istället för att invänta ett 

personal- och förhandlingsutskott, vilket äger rum betydligt mer sällan. Mot 

denna bakgrund föreslås reglementet även ändras så att personal- och för-

handlingsutskottet tas bort, och att kommunstyrelsens arbetsutskott tar över 

ansvaret att företräda kommunen som arbetsgivare.  

Avslutningsvis har en mindre redaktionell ändring införts genom att handi-

kapprådet ersatts med Funktionsrättsrådet. Detta efter att rådet själv beslutat 

om en önskan att byta namn.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen  

Ärende 21



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg yrkar att meningen i reglementets § 16 "Ersättare i ar-

betsutskottet äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden och har där 

yttranderätt" ändras till att "Ersättare närvarar vid utskottets sammanträden 

enbart vid ordinarie ledamots frånvaro".  

Agneta Hägglund (S) yrkar att Liselotte Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande av-

slås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut (beslutspunkt 1-2) och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om arbetsutskottet bifaller eller avslår Liselotte 

Grahn Elgs (M) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller det-

samma.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-17 KS 2019/00319 nr 91886 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Caroline Löf, tf. kansli- och kvalitetschef 
0171-527 14 
caroline.lof@habo.se 

 

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reviderat reglemente för kommunstyrelsen, 

att gälla från och med 2020-02-25. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande mandattid för personal- och 

förhandlingsutskottet ändras till att upphöra 2020-02-25.    

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2019-12-09 beslut om att anta reviderade 

ägardirektiv för Håbo Marknads AB. Förändringen i ägardirektiven innebär 

att delar av ansvaret för försäljning eller inköp i ärenden rörande 

markområden avsedda för verksamhetsetablering överförs till 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför 

uppdateras för att överensstämma med detta beslut. En punkt med detta 

innehåll har därmed tillförts reglementet. 

I samband med att reglementet reviderats har en diskussion förts i syfte att 

optimera och effektivisera arbetssätt inom kommunstyrelsen och dess 

utskott. Då har konstaterats att de, förhållandevis få frågor med ytterst få 

beslutsärenden, som hanteras av personal- och förhandlingsutskottet enklast 

skulle kunna hanteras inom kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta skulle 

minska mängden möten. Dessutom kortas ledtiderna de gånger som 

personalfrågor finns för politiskt beslut, då de kan de lyftas till närmast 

förestående möte med kommunstyrelsens arbetsutskott istället för att 

invänta ett personal- och förhandlingsutskott, vilket äger rum betydligt mer 

sällan. Mot denna bakgrund föreslås reglementet även ändras så att 

personal- och förhandlingsutskottet tas bort, och att kommunstyrelsens 

arbetsutskott tar över ansvaret att företräda kommunen som arbetsgivare.  

Avslutningsvis har en mindre redaktionell ändring införts genom att 

handikapprådet ersatts med Funktionsrättsrådet. Detta efter att rådet själv 

beslutat om en önskan att byta namn.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den föreslagna förändringen avseende personal- och förhandlingsutskottet 

skapar en något minskad arvodeskostnad, då mängden sammanträden 

minskas med fyra stycken per år.  

Uppföljning 

Styrdokument följs upp regelbundet i enlighet med kommunens riktlinjer för 

styrdokument.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-17 KS 2019/00319 nr 91886 

 

Beslutsunderlag 

– Förslag till reglemente för kommunstyrelsen   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Personalavdelningen 

Kansliet – för publicering i författningssamlingen  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Från och med 2020-02-25 till beslut om upphävande 

Dokumentansvarig Kansli- och kvalitetschef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE FÖR 

Kommun-

styrelsen 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2019/00319 nr 91835 

Gäller för  Kommunstyrelsen  

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KF 2018-12-10 § 169 (Dnr. 2018/00725 nr 87252) 

Relaterade styrdokument Reglemente för Håbo kommuns nämnder 



 

 REGLEMENTE 3(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-12 KS 2019/00319 nr 91835 

 

 

  

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 4(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-12 KS 2019/00319 nr 91835 

 

 

 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 5(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-12 KS 2019/00319 nr 91835 

 

 

 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 6(11) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-09-12 KS 2019/00319 nr 91835 

 

 

 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. 

 Slutförhandling och förslag till beslut avseende försäljning eller inköp i ärenden 

rörande markområden avsedda för verksamhetsetablering, samt bereda färdigt sådana 

ärenden för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

 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. 
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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 

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 utskottets ledamöter, ersättare och ordförande. 

Om respektive ordförande i utskottet 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 kallas till tjänstgöring 

tjänstgör i enlighet med beslutad inkallelseordning den av kommunstyrelsen vid valet 

bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet 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. 
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Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 

ledamöter begär det. 

Utskottet Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 

närvarande. 

Utskottets Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden samt att 

fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna delegationsordning. Utskottet har 

också till uppgift att företräda kommunen som arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt detta 

reglementes 5 §. 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.  

Utskottets Utskottens protokoll ska löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som ska hanteras av kommunstyrelsen ska beredas av utskottet utskotten, om 

beredning bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskottet utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Referensorgan 

§ 17 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då skäl föreligger, 

inhämtas från: 

 Handikapprådet Funktionsrättsrådet   

 Pensionärsrådet  

 Hälso- och trygghetsråd   

 Ungdomsrådet 

 Näringslivsrådet 

Närvarorätt 

§ 18 

Vid kommunstyrelsens och arbetsutskottets dess utskotts sammanträden ska tjänsteman och 

övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 

 

 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

20200209 x 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

Organisationsform Näringsliv 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att

Näringslivsverksamheten i Håbo kommun organiseras under

kommunstyrelseförvaltningen från 1 mars 2020, med följden att

Håbo Marknadsbolag AB läggs ned/likvideras

Ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se 

bifogad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från 

Christer Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för 

kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med 

företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen.  

Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 9 december 2019. 

Beslutet i Kommunfullmäktige lyder ”för remiss till tillväxtrådets 

ledamöter och till Håbo Företagarförening samt för att invänta resultatet 

från den utredning som en enig styrelse givit till t.f. VD angående 

synpunkter från ett antal "stora företag" i Håbo kommun och vad de anser 

sig behöva för sin utveckling/Vision inom näringslivet i Håbo.”   

Ärendet har nu kompletterats med dokumentet ”Inkomna svar angående 

remiss organisationsform Näringsliv”. I det kompletterande dokumentet 

redovisas de inkomna svaren på remissen samt skrivelse från Håbo marknad 

AB. 

Konsekvenser 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå

under kvarvarande hyrestid som gäller till 20240830. Hyresavtalet

stipulerar en hyreskostnad på 16 333kr/mån, med 9 månaders

Ärende 22



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

20200209 x 

uppsägningstid. Eventuell förhandling med hyresvärden, avseende 

hyresavtalet, startas efter Kommunfullmäktiges beslut i detta ärende. 

- Övertalighet avseende anställd personal. En anställd berörs i

dagsläget.

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning,

till Håbo kommun

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen

framgent

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan

ske direkt via kommunstyrelsen eller genom utskott under

Kommunstyrelsen. Tillhörande politiska beslut måste i sådant fall

fattas.

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få 

upparbetade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom 

bolaget. 

Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om 

verksamheten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning 

och samordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lots funktionalitet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning PWC 201505

- Rapport ÅF, 20181106

- Utredning Kommun Akuten, 20191118

- Exempel Verksamhetsplan Näringsliv Håbo kommun

- Material från workshop Näringsliv, 20191115

- Inkomna svar angående remiss organisationsform Näringsliv,

20200206



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

20200209 x 

Beslut skickas till 
Styrelse Håbo Marknad AB 

VD Håbo Marknad AB 

Bålsta 20200209 

Tobias Arvidsson 

Kommundirektör 

Håbo Kommun 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Organisationsform Näringsliv 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad analys 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

Näringslivsverksamheten i Håbo kommun organiseras under 

kommunstyrelseförvaltningen från 1 januari 2020, med följden att 

Håbo Marknadsbolag AB läggs ned/likvideras 

  

Ärendet 

 

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en 

konsekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se 

bifogad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från 

Christer Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för 

kommunens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med 

företagsrepresentanter från olika branscher inom kommunen.   

Konsekvenser 
 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå 

under kvarvarande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i 

dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, 

till Håbo kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen 

framgent 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-18 KS 2019/00324 nr 92951 

 

 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan 

ske direkt via kommunstyrelsen eller genom utskott under 

Kommunstyrelsen. Tillhörande politiska beslut måste i sådant fall 

fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få 

upparbetade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom 

bolaget. 

Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om 

verksamheten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning 

och samordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lots funktionalitet. 

Beslutsunderlag 

- Utredning PWC 201505 

- Rapport ÅF, 20181106 

- Utredning Kommun Akuten, 20191118 

- Exempel Verksamhetsplan Näringsliv Håbo kommun 

- Material från workshop Näringsliv 20191115 

 

Beslut skickas till 
Styrelse Håbo Marknad AB 

VD Håbo Marknad AB 

 

Bålsta 20191118 

 

Tobias Arvidsson 

Kommundirektör 

Håbo Kommun 



 

 SVAR PÅ REMISS  

 Datum  

 20200206  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Inkomna svar angående remiss organisationsform 
Näringsliv 

Med grund i Kommunfullmäktiges beslut den 9 december remitterades 

ärendet ”Organisationsform Näringsliv”, i sin helhet till Tillväxtrådet samt 

Håbo Företagarförening. 

Inkomna svar/skrivelser per den 20200505 kl 18.00  
Svar/skrivelse avseende remissen infogas nedan. 

Inkomna svar/skrivelser är: 

 Yttrande från Företagarna Håbo-Upplandsbro, inkom 

20200131, kl12.05 

 Skrivelse från styrelsen Håbo Marknads AB, via tf VD 

Conny Coldevin, inkom 20200203, kl12.48 

 Yttrande från Håbo Företagarförening, inkom 20200204, 

kl8.15 

 Yttrande från Katja Saarinen, VD 2-Con och invald i 

Tillväxtrådet, inkom 20200204, kl11.39 

  

Yttrande från Företagarna Håbo-Upplandsbro, inkom 20200131, kl12.05 

Svar ang. ärende ”Organisationsform Näringsliv” daterad 20191118 

Styrelsen för Företagarna Upplands-Bro Håbo har tagit del av de dokument i 

ärendet som mailades oss. Innehållet i ”Förslag till Verksamhetsplan” har 

diskuterats inom styrelsen i Håbo. Härmed lämnas följande kommentar: 

Den föreslagna verksamhetsplanen 2020 är mycket bra och genomförbar.  

Utredningarna bekräftar de brister som vi uppmärksammat och tidigare påtalat.  

Vi lämnar vårt fulla stöd för verksamhetsplanen 2020. Vi ser fram emot ett positivt 

samarbete och kommer, tillsammans med Håbo Kommun, att verka för ett starkare 

företagsklimat i kommunen. 

Styrelsen Företagarna Upplands-Bro Håbo (Håbo-gruppen) 
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Skrivelse från styrelsen Håbo Marknads AB, via tf VD Conny Coldevin, 

inkom 20200203, kl12.48 

Till Kommunstyrelsen 

2020-02-03 

Den 3 december 2019 fick jag av styrelsen i Håbo Marknads AB uppdraget att 

intervjua drygt tio företag, som är verksamma och representerade i Håbo kommun 

”Vad de vill få ut av sitt näringslivsbolag HMAB?”, samt deras vision av framtiden 

i Håbo och vad kommunen kan bidra med i detta arbete. 

Men jag ser också möjligheten att utvärdera vad kommunen behöver förändra för 

att ha ett effektivt näringslivsarbete, som gör Håbo attraktivt för näringslivet att 

verka inom och därmed generera intäkter till kommunen nu och i framtiden. 

Arbetet kunde påbörjas efter den 19 december då KF beslutade, via 

minoritetsåterremiss, att skjuta beslutet och invänta resultatet från utredningen. 

Under tiden fram till nu har vi haft helger med ledighet då det är omöjligt att få till 

möten med företagen. Min uppfattning är också att vi fått information att ärendet 

inte skulle komma upp i KF den 24 februari utan tidigast på KF den 30 mars, 

varför tidplanen anpassats till detta. 

Min uppfattning är, om ärendet kommer upp på KF den 24 februari, att KF inte 

gett mig en rimlig möjlighet att fullfölja mitt uppdrag att genomföra utredningen. 

Om KF vill ha en utredning för att utvärdera hur vi ska skapa en effektiv 

näringslivspolitik, så bör ärendet flyttas till KF för beslut den 30 mars. 

Vänliga hälsningar 

Conny Coldevin 

Tf VD HMAB  

 

Yttrande från Håbo Företagarförening, inkom 20200204, kl8.15 

Svar angående organisationsform Näringsliv  

 

Håbo kommuns arbete med näringslivsfrågor och företagande har under flera år 

fått låga betyg i bland annat Svensk Näringslivs ranking. Håbo Marknadsbolag har 

haft ett ansvar för dessa frågor. Efter samråd och workshops med företagare och 

kommunala tjänstemän och politiker tog kommunen ett beslut om ”Håbo 4.0”. 

Förändringar i den kommunala verksamheten krävdes för att nå målet. Ansvaret 

för detta gavs HMAB. Detta trots att flera rapporter visat att HMAB inte levt upp 

till politikens intentioner. Det är ju dessutom svårt eller näst intill omöjligt för 

HMAB att kunna styra kommunens förvaltning från utsidan i arbetet med Håbo 

4.0.  

 

Vår uppfattning är att styrelsen för HMAB varit alltför politiserad och att HMAB 

saknar möjligheter att klara uppdraget att skapa ett långsiktigt hållbart arbete med 
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näringslivsfrågor. Utifrån denna ståndpunkt anser vi att det är ett riktigt beslut att 

avveckla HMAB.  

 

Det viktigaste om HMAB avvecklas är att kommunen intensifierar arbetet med 

näringslivsfrågorna. Vi har tagit del av tjänsteskrivelserna ”Organisationsform 

Näringsliv” och ”Förslag verksamhetsplan 2020…”. Samtidigt som verksamheten 

inordnas i den kommunala förvaltningen är det mycket viktigt att det lokala 

näringslivet kan påverka utvecklingen och styrningen av näringslivsfunktionen, så 

att vi får en fortsatt ökad tilltro till Håbo kommun.  

 

När det gäller Verksamhetsplan 2020 finns det många positiva förslag. En viktig 

fråga är hur vi som företagarförening kan påverka arbetet. Vi förutsätter att  

 

 planen är tänkt att vara långsiktig  

 politiken är lyhörd och lägger tillräcklig kraft på dessa frågor  

 näringslivet ges en tydlig möjlighet att påverka  

 Tillväxtrådet får en aktiv roll i arbetet och att dess arbete och 
funktionssätt blir relevant för arbetet.  
 

Om den föreslagna verksamhetsplanen sätts i verket och drivs målmedvetet samt en 

tydlighet med det som startar upp innan man avvecklar då kommer samarbetet med 

och inflytandet från näringslivet till ett naturligt arbetssätt för förvaltningen, vi ser 

att detta kan vara nystart för näringslivsarbetet som vi vet behövs.  

Håbo Företagare Styrelsen 

 

Yttrande från Katja Saarinen, VD 2-Con och invald i Tillväxtrådet, inkom 

20200204, kl11.39 

Sittandes i Tillväxtrådet och i egenskap av företagare, stödjer jag skrivelsen från 

Företagarna Upplands-Bro Håbo (Håbogruppen) och har inget därutöver att 

tillägga. 

Med vänlig hälsning  

Katja Saranen 

VD 

 

 

 

 

 

Bålsta 20200121 
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Tobias Arvidsson 

Kommundirektör 

Håbo Kommun 

Telefon: 0171-537 28 

E-post: tobias.arvidsson@habo.se  

 

mailto:tobias.arvidsson@habo.se


 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-25  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 275 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisad analys 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

2. Kommunfullmäktige beslutar att näringslivsverksamheten i Håbo kom-

mun organiseras under kommunstyrelseförvaltningen från 1 januari 2020, 

med följden att Håbo Marknadsbolag AB läggs ned/likvideras.     

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en kon-

sekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se bifo-

gad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från Christer 

Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för kommu-

nens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med företagsrepre-

sentanter från olika branscher inom kommunen 

Konsekvenser 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå under kvarva-

rande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, till Håbo 

kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen framgent 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan ske direkt 

via kommunstyrelsen eller genom utskott under Kommunstyrelsen. Tillhö-

rande politiska beslut måste i sådant fall fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få upparbe-

tade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom bolaget. 
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Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om verksam-

heten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning och sam-

ordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lotsfunktionalitet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar 1. Att bolaget inte avvecklas 2. Att rekommendera 

Majoriteten och MP att tillsätta en ordförande och ledamöter som har de 

kompetenser som PwC föreslog i sin tidigare rapport. 

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) finner att två förslag till beslut förelig-

ger - bifall till förvaltningens beslut eller avslag på detsamma. Ordförande 

frågar om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

förvaltningens förslag, nej-röst för avslag till förvaltningens förslag.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Christer 

Staaf (C), Gunilla Alm (L), Marie Nordberg (MP), Fred Rydberg (KD), Mi-

chael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) 
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Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fred-

rik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) 

Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen förvaltningens 

förslag.  

Reservation 

Agneta Hägglund (S), Lars-Göran Bromander (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S) och Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 177 Dnr 2019/00324  

Konsekvensanalys Håbo Marknad AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för remiss till tillväxtrådets 

ledamöter och till Håbo Företagarförening samt för att invänta resultatet från 

den utredning som en enig styrelse givit till t.f. VD angående synpunkter 

från ett antal "stora företag" i Håbo kommun och vad de anser sig behöva 

för sin utveckling/Vision inom näringslivet i Håbo.    

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram en kon-

sekvensanalys kring eventuellt nedläggande av Håbo Marknad AB. 

Förvaltningen har kompletterat sedan tidigare utförda utredningar (se bifo-

gad utredning från PWC samt rapport från ÅF) med utredning från Christer 

Hjert, Kommun Akuten AB. 

Förvaltningen har framtagit ett exempel till verksamhetsplan för kommu-

nens näringslivsarbete i förvaltningsform. 

Förvaltningen har även genomfört en mindre workshop med företagsrepre-

sentanter från olika branscher inom kommunen 

Konsekvenser 

Praktiska konsekvenser av en nedläggning/likvidering av Håbo Marknad 

AB är: 

- Hyreskostnader avseende befintliga lokaler riskerar kvarstå under kvarva-

rande hyrestid som är 1,3 år. Ca 450tkr 

- Övertalighet avseende anställd personal. Tre anställda berörs i dagsläget. 

- Överföring av bolagets tillgångar, så som datorer och utrustning, till Håbo 

kommun     

- Näringslivsverksamheten organiseras av kommunförvaltningen framgent 

- Politisk styrning av näringslivsverksamheten måste skapas. Kan ske direkt 

via kommunstyrelsen eller genom utskott under Kommunstyrelsen. Tillhö-

rande politiska beslut måste i sådant fall fattas. 

Risk för produktionsbortfall bedöms som liten, på grund av få upparbe-

tade/pågående affärskontakter till följd av personalomsättning inom bolaget. 
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Risk för att nätverks- och samordningsarbete försenas bedöms som medel, 

på grund av att erforderliga politiska beslut måste tas innan arbete kan 

starta. 

Risk för dubbelarbete och fortsatt störning bedöms som stor, om verksam-

heten skulle fortsätta inom Marknadsbolaget utan tydlig styrning och sam-

ordning.  

Sammanfattningsvis kan näringslivsarbetet i Håbo kommun organiseras 

inom Kommunstyrelseförvaltningens organisation, vilket skulle underlätta 

styrning och ledning, samordning och exempelvis Lotsfunktionalitet.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 275 

Tjänsteskrivelse 

Utredning (Kommunakuten) 

Rapport från ÅF 

Utredning (PWC) 

Förslag, verksamhetsplan  

Näringsliv 

Workshop 2019-11-15 

Protokollsutdrag 2019-09-16 § 211 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand avslag, i andra hand återremiss 

med följande motivering: Remiss till tillväxtrådets ledamöter och till Håbo 

Företagarförening samt för att invänta resultatet från den utredning som en 

enig styrelse givit till t.f VD angående synpunkter från ett antal "stora före-

tag" i Håbo kommun och vad de anser sig behöva för sin utveckling/Vision 

inom näringslivet i Håbo 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att samråda med Håbo 

företagarförening.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om ärendet ska återremitteras i enlighet 

med Agneta Hägglunds (S) och Owe Fröjds (Båp) yrkanden eller behandlas 

idag och finner att ärendet ska behandlas idag. Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns - ja-röst för att be-

handla ärendet idag och nej-röst för att återremittera.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per-Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl-Johan Torstensson (M), Nils-Åke Mår-

heden (M), Bo Johnson (M), Björn Hedö (M), Peter Kilger (M), Per Widén 
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(C), Helene Zeland Bodin (C), Lisbeth Bolin (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Robin Jande (V), Maria Kolak Lun-

deqvist (V), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofie Borg 

(SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Tiina Fransson (SD), Zinaida Belonoshko (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Lars-Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven-Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Antonio Lopez 

(S), Shiva Samadi (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björk-

man (Båp), Christian Nordberg (MP) 

Tommy Rosenkvist (M) avstår.  

Med 25 ja-röster och 15 nej-röster och en som avstår återremitterar kom-

munfullmäktige ärendet genom reglerna för minoritetsåterremiss.  

Protokollsanteckning 

Motivering till Owe Fröjds (Båp) yrkande: Under våren 2015 gjorde PwC 

en utredning kring bolaget och dess verksamhet. De föreslog att näringslivs-

verksamheten fortsatt kunde bedrivas i bolagsform under förutsättning att 

ägarstyrningen av bolaget avsevärt förbättrades. 

Trots förslaget kan vi konstatera att Alliansen och MP inte kunnat leva upp 

till en förbättrad ägarstyrning. 

Alliansen och MP har försökt med 5 ordförande på ungefär lika många år, 

och ingen av dessa har lyckats med denna uppgift. 

Att då lägga ner bolaget och tro att en omorganisation skulle öka kompeten-

sen inom Alliansen, MP och SD och få till en bättre samordning mellan fö-

retagarna, politiken och kommunens tjänstemän, och samtidigt förbättra fö-

retagsklimatet, det tror vi inte ett dugg på! 

Och självklart skall en omorganisation även föregås av ett samråd med de 

största företagen, samt den seriösaste av de två stora företagarföreningarna, 

Håbo Företagare, och detta skall redovisas i beslutsunderlaget till KF, innan 

beslut 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Uppdragslista 

Kommunstyrelsens kansli för remiss 
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1 Inledning 
I och med en ny mandatperiod har kommunfullmäktige beslutat1 om en 

förändrad organisation för politiken och nämndindelningen. För att belysa 

konsekvenserna av förändringen inleddes ett arbete tillsammans med den 

politiska ledningen och kommunledningen. 

Som processtöd i analysarbetet och framtagandet av diskussionsfrågor knöts 

Thord Andersson, ÅF. Processtödet har fört kontinuerlig dialog med berörda 

förvaltningar och kommunstyrelsens arbetsutskott samt gruppledarna. Denna 

rapport är en summering av de slutsatser på de resonemang som förts, samt 

konsultens egna råd för att arbeta vidare med uteliggande frågor. 

1.1 Arbetssätt 

Konsulten har följt arbetet i kommunstyrelsens arbetsutskott, samt genomfört 

intervjuer med samtliga förvaltningschefer, kommunalråden samt ytterligare 

chefstjänstemän inom kommunstyrelsens förvaltning. 

Som processtöd har konsulten kunnat delta direkt i diskussioner och också 

deltagit i styrgruppens möten under arbetat med att ta fram ny struktur för 

nämndorganiseringen. 

Flera av de direkta konsekvenserna av nya nämndindelningen har hanterats 

under våren och sommaren av förvaltningen. Dessa smärre förändringar tas 

inte upp i denna rapport.  

Processarbetets slutsatser har muntligen avrapporterats vid tre tillfällen till t f 

kommundirektör, kommunalråden samt senast till nytillträdd 

kommundirektör. 

1.2 Underlag 

Utöver intervjuer och handlingar i pågående ärenden har vissa tidigare 

konsultrapporter konsulten också tagit del av tagits in i slutsatserna.  

  

                                                
1 KS 2018/00 168 nr 81826 
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2 Slutsatser 
  

2.1 Politik - förvaltning 

Förtroendeklyftan mellan förvaltning och politik och lika versa finns kvar, om 

än i väsentligt lägre omfattning jämfört med hösten 2017.  

Från politikens håll riktas kritik mot att leveranser uteblir, men också att det 

finns brister i underlag, både vad gäller fakta och kvalitet. Vakanser är inte 

ett skäl för uteblivna leveranser. Fortfarande finns en misstänksamhet och 

förvåning att fattade beslut inte expedieras, främst inom plan- och 

bygglovsärenden. 

Från förvaltningens sida finns en tydlig irritation när politiken kommer in i 

detaljer – hur:et. Det är både en tidstjuv, men framförallt svårhanterat 

dilemma där chefer lätt blir rundade genom direktkontakter med handläggare. 

Inte sällan återkommer ledamöter i KSAU till beskrivning av tidigare ärenden 

och beslut som inte hanterats på ett effektivt sätt. Historien behöver få en ny 

nollpunkt. Förslagsvis läggs alla historier på bordet inför nyvalda KSAU och att 

politik och förvaltning enas om en strategi för hur arbetet kan gå vidare. 

Hösten 2017 genomförde arbetsutskottet ett strategidygn för att komma 

tillrätta med de frågor som skavde mellan förvaltning och politik. Ett 

gemensamt dygn torde vara en god investering inför den nya 

mandatperioden. 

Politiken är tydlig med att det krävs leverans 2019-2020 i en rad planfrågor. 

2.2 Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvar för planfrågor och strategiska 

samhällsbyggnads projekt behöver förtydligas. Det gäller också dess 

projektstyrning och styrgruppsfunktion. Det finns oklarheter i processen när 

frågor ska avgöras, t ex inför en utställning av en detaljplan. 

Plan- och projektkontoret har tillsammans med Tekniska avdelningen arbetat 

fram en processkarta för projekten, men den är inte kommunicerad (juni 

2018)  i respektive avdelning. Under arbetet har inte heller Håbo marknad 

bjudits in, vilket gör att säljprocessen dåligt dockar in i projektmodellen.  

Några större planprojekt har en politisk styrgrupp, oftast kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Mandat och ansvar är inte beskrivet. Projekten har också en 

styrgrupp av tjänstemän. Rollfördelningen mellan grupperna behöver 

tydliggöras.  

KSAUs strategiska roll i samhällsbyggnadsfrågor bör kunna ha en 

motsvarande funktion på förvaltningssidan med en utvecklingsstrateg/- 

planchef som föredragande. Detta öppnar för att under Tekniska förvaltningen 

bygga en Samhällsbyggnadsenhet och flytta plan- och projektkontoret dit.  

  



 

RAPPORT  

 

Date: 06/11/2018    Rapport 2018-11-06 slutversion Page 5 (6) 

2.3 Näringslivsfrågorna 

Kommunstyrelsen har det politiska ansvaret för näringslivsfrågorna, men 

organiseringen av näringslivsfrågorna inom kommunkoncernen bör 

förtydligas. 

Idag finns Håbo Marknad AB med en egen styrelse, där några av ledamöterna 

också ingår i kommunstyrelsen. Bolaget fick våren 2018 nya och förtydligade 

ägardirektiv. Huvuduppgifterna är att sälja mark, ansvara för 

varumärkesarbetet och EU-samordning samt genomföra aktiviteter för att 

främja företagsklimatet, företrädesvis inom projektet Tillsammans 4.0. 

Processen för försäljningen av mark och andra företagsärenden måste 

tydliggöras i förvaltningen och tillsammans med marknadsbolaget måste man 

bli överens om roller och funktioner. Det finns ingen gemensam bild av hur 

processen ser ut. De långsiktiga målen överprövas och fördröjs, upplever 

politiken. En förklaring kan vara otydlig styrning, organisation eller ineffektivt 

arbetssätt.  

Politiken valde att inte ta in en översyn av marknadsbolaget när en ny 

nämndstruktur arbetades fram våren 2018. Håbo Marknad har en aktiv 

styrelse, där flera ledamöter ingår i kommunstyrelsen. Styrelsen involveras 

ofta i de svårigheter som råder när det gäller samarbetet mellan bolaget och 

förvaltningen. 

Ett alternativ till styrning av näringslivsfrågorna är att samla ansvaret under 

kommundirektören med en direkt underställd näringslivschef, som tillika är 

föredragande inför kommunstyrelsens arbetsutskott. 

2.4 Kommunförvaltningens ledningsgrupper 

Kommunledningen på tjänstemannanivå har flera ledningsgrupper. Nuvarande 

struktur innebär en relativt liten kommunövergripande ledningsgrupp som 

kompletteras av en ledningsgrupp för kommunstyrelsens förvaltning. 

Under våren har ledningen arbetat med form och innehåll. I processen har 

ingått att diskutera vilka funktioner, roller och personer som bör ingå i 

respektive grupp. Ett strategiskt val är att se på hur många personer som ska 

vara direkt underställda kommundirektören.  

Förvaltningarna har starka uppfattningar om vilket stöd man efterfrågar och 

vilken leverans man får. Främst behöver funktionerna HR, kommunikation och 

kontaktcenter ses över i en djupare studie. 

Den kommunövergripande ledningsgruppen har utsett en grupp som under 

våren och sommaren gjort ett arbete med innehållsfrågorna. Det är tydligt att 

mötenas innehåll är mer avrapporteringar än kommunövergripande frågor.  

För att nå en högre höjd i de strategiska diskussionerna måste arbetet mer 

handla om gemensamt ansvar och präglas av hängrännor än stuprör 
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3 Intervjupersoner 
 

Utöver deltagande i kommunstyrelsens arbetsutskottsmöten under våren 

2018 har följande personer intervjuats; 

Lislotte Grahn-Elg, kommunstyrelsens ordförande (m) 

Agneta Hägglund, kommunalråd (s) 

Leif Zetterberg, kommunstyrelsens vice ordförande (c) 

Vipul Vithlani, t f kommundirektör / ekonomidirektör 

Eva Anderling, förvaltningschef Tekniska förvaltningen 

Anna-Karin Bergwall, förvaltningschef Byggnadsförvaltningen 

Marisa Lindholm, HR-chef 

Hans-Martin Akley, avdelningschef Kultur- och livsmiljö 

Elisabeth Forsberg, förvaltningschef Barn- och utbildningskontoret 

Johan Hagland, planchef 

Mats Norrbrand, VD Håbohus 

Lars-Erik Sandhgren, VD Håbo Marknad 

Cecilia Lööv, näringslivschef Enköpings kommun 

Jan Treffenberg, upphandlingschef 

Karin Bärudde, kommunikationschef 

Håkan Tapani, IT-chef 

Domenica Gerlach, chef för Kontaktcenter 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Tobias Arvidsson, Kommundirektör 
0171-537 28 
Tobias.arvidsson@habo.se 

 

Förslag Verksamhetsplan 2020 för 
näringslivsarbete i Håbo kommun 

 

Strategiska mål: Ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad i 
fokus 

Förbättra näringslivsklimatet enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking  

MÅL: Att vara bland topp 20 i landet. 

ÅTGÄRDER: 

 Värdegrundsarbete för Håbo kommun 

 Fortsättning av arbetet med Håbo 4.0, omarbetad version. 

 LOTS-funktion med fasta tider för lotsmöten med företag varannan 

vecka. 

 Företagsbesök med kommunalråd och tjänstemän målsättning 30 

besök under året 

 Skapa mötesplatser för B2B och tjänstemän/politiker/företagare. Se 

nedan 

 Kommunicera regelbundet utveckling, nyheter och förbättringar 

genom nyhetsbrev, pressmeddelande och sociala medier. Se nedan. 

 Samverka med lokala företagarföreningar och 

företagsfrämjande organisationer. Se nedan. 

Höja NKI enligt SBA-SKL:s mätning 

MÅL: Att ha ett genomsnitt på minst 75 

ÅTGÄRDER:  

 LOTS-funktion med fasta tider för lotsmöten med företag varannan 

vecka. 

 Stötta förvaltningarna i denna utveckling genom SBAs och SKLs 

metoder.  

 Fler och tillgängligare forum och öppna företagsmöten  

 Utökat arbete med tillgänglighets- och bemötandefrågor inom 

kommunen  

Önskvärt att Kommunstyrelse får utbildning/föreläsning av både SBA och 

Svenskt Näringsliv samt andra experter regelbundet för att hålla 

näringslivsfokuset levande och adekvat omvärldsbevakning. 
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Verksamhet för näringslivsavdelning 

Etableringar och markförsörjning 

Befintligt näringsliv ska ges förutsättningar för hållbar tillväxt genom  

 Aktiv detaljplanering av verksamhetsmark 

 Skapa markförsörjningsplan 

 Dialog med näringslivet kring markförsörjning och behov  

Arbetet sker i samverkan med Mark- och exploateringsavdelningen. 

Vara aktiv part inom Stockholm Business Arena och Region Uppsala samt 

övriga näringslivsnätverk.  

Håbo ska fortsatt vara länets ledande UF-kommun 

 Stötta Fridegårdsgymnasiet i arbetet med Ung Företagsamhet 

 Stötta kommunens skolor att arbeta med entreprenörskap 

 Vara delaktig i diskussionen mellan skola och näringsliv om 

framtidens kompetensbehov. Bör Håbo kommun skapa ett 

utbildningsråd?  

Möjliggöra och underlätta att starta nya verksamheter 

Samarbeta med Nyföretagarcentrum 

Samarbeta med Nyanlänt Företagande – integration och sysselsättning 

Möjliggöra och underlätta för befintliga företag att utvecklas 

Samarbeta med företagsfrämjande organisationer: ALMI, Connect, 

Coompanion, Handelskammaren, EEN, UIC*, UUI**, lokala 

företagarföreningar. Skapa mötesplatser för nätverkande för det lokala 

näringslivet. Samverka med företagsfrämjande organisationer kring 

kompetensutveckling för företagare. 

Skapa fler arbetstillfällen 

Genom nära samarbete med AF, skolan och förvaltningarna skapa/medverka 

i en arbetsmarknadsgrupp som arbetar för att skapa nya arbetstillfällen inom 

både anställningar och företagande. 

Stärka Håbos attraktivitet gällande etablering av nya verksamheter  

Marknadsföring externt i samarbete med kommunikationsavdelningen. 

Stärka varumärket för Håbo kommun som plats att leva, verka och bo  

Stötta kommunikationsavdelningen i arbetet kring varumärket och i en mer 

aktiv dialog med näringslivet.  
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Kommunikation 

Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev produceras fyra gånger om året (skickas i feb, april, sep, nov) 

Nyhetsbrevet ger regelbunden kommunikation av aktuellt 

näringslivsarbete, frågor som rör näringslivet, reportage om lokala 

företag, kommande upphandlingar, evenemang och utbildningar. Pdf 

skickas via mejl till kontaktlista samt i tryckt form till strategiska 

kontakter. Ska dessutom vara ett forum för lokala företagarföreningar 

samt samverkande aktörer som vill komma i kontakt med näringslivet. 

Lokala företagarföreningar och aktörer ska erbjudas utrymme i 

nyhetsbrevet. 

Webbsida Näringsliv och arbete 

Ligger under Håbo kommun, uppdateras löpande. Hanteras av 

kommunikationsavdelningen men innehållsansvar av 

näringslivsavdelningen respektive ansvariga förvaltningar. Uppdateras 

under våren för att svara mot organisationsförändringen. 

Sociala medier 

Samplanera med lokala företagarföreningar om gemensamt 

facebookkonto/plats t ex företagare i Håbo – där information, nyheter och 

evenemang kan kommuniceras.  

Annonsering lokal media 

Annonsering i samarbete med kommunikationsavdelningen.  

Extern annonsering  

Sker framför allt för nyetablering och varumärkesbyggande. I samarbete 

med kommunikationsavdelningen. 

Pressmeddelanden 

Planerade, regelbundna utskick om med information, nyheter och goda 

historier från näringslivet i Håbo till lokala medier. I samarbete med 

kommunikationsavdelningen. 

Välkomstbrev till nya företag 

Månadsvis skickas ett standardiserat fysiskt brev ut till nyregistrerade 

företag undertecknat av kommunalråd och kommundirektör. Med 

information om kommunens näringslivsarbete, lokala mötesplatser för 

företagare, eventuellt också med information om lokala 

företagarföreningar. 
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Samverkan 

För att främja näringslivet bör Håbo kommun samverka med ett antal 

aktörer lokalt, regionalt och nationellt.  

 Nyföretagarcentrum: Genomför nyföretagarrådgivning, 

mentorprogram samt utbildningar. 

 

 Företagsstödjande organisationer som ALMI, EEN, Connect och 

Coompanion finns på vår webbsida och vi försöker i största möjliga 

mån samverka kring nätverksaktiviteter. Stöttar genom att erbjuda 

lokal för rådgivningar och utbildningar. 

 

 Ung Företagsamhet Uppsala län: Nära samverkan med 

Fridegårdsgymnasiet. UF-företagen får möjlighet att delta i våra 

nätverksaktiviteter. Håbo kommun deltar i juryarbete.  

 

 Samverkan med företagarföreningar/nätverk: Vi träffas 

regelbundet för att ha en dialog kring planering av aktiviteter – 

gemensamma eller egna. Stöttning genom marknadsföring av 

föreningarnas aktiviteter som gynnar det lokala näringslivet.  

 

 Samverkan med utbildnings- och innovationsnätverk som UIC* 

och UUI** för att lokala företag ska komma i kontakt med akademin 

och utveckla samarbetet och innovationskraften.  

 

 Region Uppsala Nätverk för näringslivsfrågor. Lokal 

konkurrenskraft, nyetableringar, kompetensutveckling för länets 

kommuner. Stärka samarbetet för ökad konkurrenskraft genom en 

starkt förankrad RUS. 

 

 Stockholm Business Alliance Samverkan för näringslivsutveckling, 

nyetablering, destinationsutveckling. 

 

Mötesplatser 

Morgonsoffan med scenprogram (feb och okt) 

Morgonsoffan är en lokal plattform för företagare, politiker och 

tjänstemän i den kommunala organisationen att mötas för dialog och 

informationsutbyte. Deltagarna bjuds på frukost och ett scenprogram som 

innehåller både stort och smått, lokalt och större perspektiv. 

Deltagarantalet i Håbo ligger runt 70 personer. Programledare är Julia 

Rosqvist som driver Morgonsoffor på 15 platser i Mälardalen. Innehållet 

påminner om ett morgon-tvprogram med intervjuer i soffan, dragning av 

lotterier, lokala nyheter med sport och reklaminslag (lokala företag).  
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Lunchseminarium med föredrag (april och nov) 

Forum för att lyfta aktuella ämnen, t ex Mälardalens tillväxt, den 

Regionala utvecklingsstrategin i Uppsala län, SBA:s internationella 

marknadsföring av regionen. 

Ämnesrelaterade öppna företagsmöten 

Öppna möten med företagare kring specifika ämnen så som kommande 

upphandlingar, kompetensförsörjning, digitalisering, samhällsbyggnad 

etc.  

Företagspub med föredrag (vår och höst) 

Mötesplats med mer informell prägel med eller utan informationspunkt, t 

ex aktuellt från Håbo eller inbjuden gäst från lokalt företag eller 

inspiratör. 

Företagsmingel årligen (sept)  

Tillfället då Håbo kommun bjuder in det lokala näringslivet för att visa 

uppskattning, dela ut priser eller liknande med mat, mingel, kort 

scenprogram. Har hållits på Krägga de senaste åren. 

 
Företagsdag med minimässa B2B årligen (mars) 

Samarrangemang med lokala företagarföreningar med föredrag, 

minimässa B2B och middag.  

 
Nyföretagaraktivitet – mingel/möte/presentationer årligen (januari) 

För att hälsa nya företag välkomna, och berätta vilket stöd och service 

Håbo kommun kan ge. Medverkande är våra samverkanspartners 

Nyföretagarcentrum, ALMI, Connect, Coompanion, EEN, AF, 

företagarföreningarna: aktörer som nystartade har nytta av. 

 

* UIC är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas 

som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling enligt UBI 

Global. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU 

Holding och Uppsala universitet Holding. UIC är medlem i 

branschorganisationen SISP och ingår också i Vinnovas program Inkubationsstöd – 

Excellens. UIC har kontor i Uppsala, Östhammar och Södertälje. 

** UUI är en del av Uppsala universitet. Hos oss arbetar affärsrådgivare, 

samverkansledare och rådgivare inom patent och annan immaterialrätt. Vi är ett 

team på närmare 30 personer som finns till för dig som arbetar på Uppsala 

universitet, för dig som pluggar här men också för dig som arbetar i ett företag eller 

annan organisation som vill utvecklas med forskningsbaserad kunskap. 

 

https://www.stuns.se/
https://www.uppsala.se/
https://www.slu.se/sluholding
https://www.slu.se/sluholding
https://www.holding.uu.se/
https://www.sisp.se/
https://www.vinnova.se/
https://uic.se/sodertalje/
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Budget 

 

Skapa mötesplatser för B&B och tjänstemän/politiker/företagare 

 Företagsbesök 50 besök under året 

 
2 500 

Morgonsoffan feb och okt med scenprogram 

 
40 000 

Lunchseminarium april och nov med föredrag 

 
40 000 

Företagspub vår och höst med föredrag 

 
10 000 

Företagsmingel sept med mat, mingel, kort scenprogram 

 
75 000 

Företagsdag mars med föredrag, minimässa B&B och middag. 20 000 
Nyföretagaraktivitet – mingel/möte/presentationer 

 
2 500 

 
  

190 000 
 

   Kommunicera regelbundet förbättringar och utveckling 

  Nyhetsbrev digitalt och tryckt 

 
300 000 

Annonsering externt varumärke etableringar 

 
150 000 

   

450 000 
Samverkan 

   SBA 
  

100 000 

Region Uppsala 
  

50 000 

Lokalt nätverkande med företagarföreningar 
 

20 000 

   

170 000 

    

    PERSONALKOSTNADER 
  Person 1 Månadslön 50000 
 

850 000 

Person 2 Månadslön 40000 
 

680 000 

Utbildningar, konferenser 
 

70 000 

   

1 600 000 

    

  

Totalt 2 410 000 

 

Ej inräknat: kostnader för arbetsplatser/hyra av rum. Praktiskt arbete med 

webb och kommunikation, lokal annonsering och liknande som kan skötas 

av kommunikationsavdelningen.  

 



 

 

 

Promemoria 

Utredning 
Håbo Marknads AB  
                   
 

 
 

 

 

 

 

Leif Karlsson 

Lena Blomstedt 

Lars O Blomqvist 
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Sammanfattning 

Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet samt huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  

Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rapportering mel-

lan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med att kvalitets-

säkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen? Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking 

som belyser hur fyra andra kommuner arbetar med näringslivs- och markfrågor. Vi 

bilägger också NKI (nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under 

april och som nyligen har sammanställts.  

Förslag till åtgärder: 

 Vår uppfattning är att det är viktigt för kommunen att i framtiden 

säkerställa rådighet och beslutsordning kring markägandet, vil-

ket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid kundkon-

takter och försäljning av byggklar mark.  

 Vi föreslår därför i första hand att markinnehavet lyfts ur Håbo 

Marknads AB, och separeras från näringslivsverksamheten, och 

säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav.  

 Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några år sedan 

denna genomfördes liksom att en större markförsäljning nyligen har genom-

förts med kommunen.  
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 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i ett separat bolag enligt 

vad som har beskrivits under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo 

Marknads AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styr-

ningen av bolaget.  

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och uppda-

teras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrelse-

utbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt hur detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 

form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-

kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att bola-

gets verksamhet via en verksamhetsöverföring inordnas i kommunstyrelsens 

organisation. 
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1 Utredning 

1.1 Bakgrund.  
Huvudsyftet med uppdraget är att utreda för och nackdelar med att bedriva nä-

ringslivsverksamhet och visst markägande med försäljning av mark i Håbo Mark-

nads AB respektive att verksamheten helt eller delvis bedrivs i kommunen. Vi har 

uppfattat att beställaren vill få en oberoende analys och skriftlig rapport om vilken 

organisation som är bäst anpassad för att bedriva ovanstående verksamheter så 

optimalt och effektivt som möjligt samt konskevenser och effekter av en eventuell 

förändring. 

 

1.2 Metod.  
För att utföra arbetet så har vi genomfört samtal och intervjuer med nedanstående 
tjänstemän och politiker: 

- Per Kjellander kommundirektör 
- Vipul Vihtlani ekonomichef 
- Håkan Welin ordförande, Håbo Marknads AB 
- Agneta Hägglund f.d KS-ordförande och numer styrelseledamot i bolaget. 
- Leif Nyrén t.f VD Håbo Marknads AB 
- Ann-Mari Sundgren näringslivsutvecklare Håbo Marknads AB 
- Lena-Eklund-Gabrielsson, marknadsassistent Håbo Marknads AB 
- Jenny Lindberg, turismkoordinator Håbo Marknads AB 
- Klas Ljungberg, plan och utvecklingschef Håbo kommun 
- Märit Olofsson Nääs projektledare Håbo kommun 

Benchmarking andra kommuner: 

Upplands Bro kommun: intervju Mathias Forsberg, näringslivschef 

Falkenberg kommun: intervju Jan Melkersson, VD Falkenberg Näringslivs AB 

Knivsta kommun: intervju Hans-Petter Rognes, VD Alsike Fastighets AB 

Gävle kommun: intervju Anders Larsson, budgetchef 

 

Uppdragsbeskrivning: 

Analys, utvärdering och bedömning beträffande: 

 Framtida verksamhet och organisationsform 

 Åtgärdförslag, t ex i form av eventuell överlåtelse av mark 

 Förutsättningar och konsekvenser, t ex juridiska, ekonomiskt samt skatte-
mässiga 

 Vår bedömning och rekommendation 

 Rapport och muntlig presentation 
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1.3 Håbo Marknads AB. 
1.3.1 Bakgrund, nuläge och förutsättningar 

Bolaget bildades så sent som 2007 samtidigt som bolaget Håbo Fastighets AB av-

vecklades. Inkråmet och organisationsnumret användes när Håbo Marknads AB 

övertog det markinnehav som tidigare fanns i fastighetsbolaget. Företaget har be-

drivet verksamhet i snart åtta år med näringslivsinriktning. 

Bolaget äger totalt cirka 700 hektar mark och skog, vilket motsvarar 7 000 000 

kvm. Den del som är jordbruksmark är i sin helhet utarrenderad med möjlighet för 

bolaget att undanta mark för exploatering. Det genomförs löpande försäljningar av 

mark till företag inom olika branscher, som ett exempel under 2013 så skrevs ett 

markavtal med byggnadsföretaget Kilenkrysset AB på 310 000 kvm. Kommunen 

äger ca 65 % av marken inom kommunen och bolagets ägarandel är ca 35 %. 

Skogsmarken, cirka 380 hektar, sköts för bolagets räkning av Skogssällskapets för-

valtning AB i Västerås.  

Vi har uppfattat nuläget som att bolagets verksamhet har bedrivits utifrån ett ar-

betssätt som byggt på snabba beslut i markaffärer och ett nära samarbete med nä-

ringslivet i kommunen. Företagets planering och beslut har ibland enligt en del 

tjänstemän i kommunen gått i snabbare takt än kommunens beslutstempo. Kom-

munens planeringshorisont avseende markexploateringar och tidsuppfattning om 

försäljning har ibland skilt sig från bolagets målsättningar.  

Det kan exempelvis handla om när i tid ett företag kan få besked om etablering av 

sitt företag på byggklar industrimark. Översiktsplan, fördjupad översiktplan, sam-

råd, remisstider, detaljplaner och inte minst risk för överklaganden gör att det kan 

ta relativt lång tid innan en ny företagare kan etablera verksamhet i nya lokaler. 

Bolagets verksamhet och ekonomiska situation påverkas av markförsäljningar, men 

vissa år görs det resultatjustering via periodiseringsfond i bolagets resultaträkning. 

Den hanteringen har aktualiserats när bolaget har redovisat driftunderskott. Vissa 

år är bolaget kostnadsframtunga utifrån planarbete och marknadsföringskostnader. 

Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB:s byggplaner för en dagligvaruhandel är exem-

pel på sådana projekt där intäkter efter överenskomna avtal kommer senare. 

Det kan noteras att det funnits både positiva och negativa åsikter och uppfattningar 

om bolagets verksamhet. Bolagets verksamhetsområden skulle också kunna bedri-

vas i förvaltningsform likväl som i ett kommunalt aktiebolag. Det som i samman-

hanget är avgörande och väsentligt är att det finns kompetens och professionella 

medarbetare som arbetar för Håbo kommuns bästa. 
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1.3.2 Intervjuer 
Vi har efter genomförda intervjuer med både ledande politiker och tjänstemän i 

olika befattningar fått till oss olika bilder om hur näringslivsverksamhet och mark-

innehav har bedrivits och framåt ska bedrivas i Håbo kommun. När vi har inter-

vjuat tjänstemän i Håbo Marknads AB så får vi ett genomgående intryck av att det 

görs ett professionellt och ambitiöst arbete ut mot företagarna i kommunen.  

Det är också tydligt att bolagets tidigare VD som var med vid bildandet av bolaget 

2007 har präglat bolagets arbetssätt och beslutskraft. Bolaget har agerat mycket på 

egen hand, ibland har det varit bra men ibland har kommunen ansett att det har 

gått för fort fram i mer strategiska markaffärsuppgörelser. 

Inom kommunens plan- och utvecklingsavdelning finns det enligt intervju med 

plan- och utvecklingschefen 10 anställda. Det finns 2,0 exploateringsingenjörer och 

5,0 planarkitekter samt 3,0 samhällsplanerare. Enligt uppgift så är det flera barnle-

digheter inom avdelningen som har ersatts till viss del av inhyrda konsulter som har 

levererat avgränsade markprojekt med blandad kvalitet. 

Plan- och utvecklingsavdelningen tar fram detaljplaner och hanterar markförsälj-

ningar och markexploatering. Arbetet som utförs på avdelningen är mot Kommun-

styrelsen. Kommunstyrelsen beslutar om prioriteringsordningen för detaljplaner. 

Om planer försenas - exempelvis genom överklagan - försenas marknadsbolagets 

möjlighet att sälja mark. Motsvarande gäller om projektering av infrastruktur för-

senas av någon anledning.  

De senaste åren har Håbo kommun på inrådan från Håbo Marknads AB inköpt 

stora markarealer för ca 60 miljoner kronor. Ett av områdena är den så kallade Hä-

radsallmänningen vid E 18. Enligt uppgift så inleddes detaljplanering, men innan 

planen var klar initierade bolaget ett projekt för en inomhusskidbacke i området 

(det var ett externt bolag som skulle köpa marken och bygga anläggningen). 

 
Det medförde att detaljplaneringen ändrades för den nya tilltänkta etableringen. 

Bolaget gick tyvärr i konkurs, vilket skrinlade detaljplanen för projektet. Istället 

gjorde bolaget en prioritering av ett annat markområde som förvärvats, Björnbro, 

som idag benämns Logistik Bålsta. Arbetet med den planen högprioriterades ef-

tersom en större etablering var aktuell, COOP hade för avsikt att bygga ett stort la-

ger. Etableringen uteblev efter 1,5 års arbete samtidigt som detaljplanen inte blev 

godkänd i Mark- och Miljööverdomstolen. 

 
Om det blir förseningar i detaljplanearbetet av olika skäl så påverkar det möjlighet-

en att erbjuda byggklar mark till nya företag som vill etablera sin verksamhet i Håbo 

kommun. Ett exempel för att belysa problemet är att det tidigare fanns relativt 

många företagsintressenter för etablering vid Dragets industriområde.  

 
Samtidigt har vi uppfattat att det har förekommit olika prissättning i samband med 

försäljning av byggklar mark. Det finns olika förklaringar vad det beror på eftersom 

vi har fått lite olika beskrivningar från bolaget och kommunen. Men vi tror att det i 
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huvudsak beror på brister i kommunikation tillsammans med för lite avstämningar 

beträffande gemensam diskussion och tidsplanering när detaljplanelagd mark kan 

vara klar till försäljning.  

 

Det är viktigt med samordning och samarbete när pris på mark ska bestämmas. 

Kommunen har också en del projekteringskostnader som det ska tas hänsyn till när 

det görs markexploateringar. Därför är det viktigt att bolaget och kommunen till-

sammans diskuterar marknadsmässiga priser inför försäljning av koncernägd mark. 

När vi var på plats i Bålsta hade en uppföljning gjorts av intressenter som från att 

tidigare vara 45 företag nu minskat till 8 intressenter. Det råder samstämmighet om 

att det inte är en acceptabel situation när företagsetableringar uteblir och företagen 

hittar andra lösningar på annan plats utanför kommunen.  

 

1.3.3 Bolagets verksamhet, näringslivsfrågor och markför-
säljning 

Håbo Marknads AB är ett etablerat och välrenommerat näringslivsbolag i regionen 

vilket också bekräftas genom Svenskt Näringslivs företagarbarometer där Håbo 

kommun har pendlat mellan placeringarna 30-70 tillsammans med de företagsvän-

ligaste kommunerna i landet. Företaget arbetar enligt nedanstående inriktning: 

 Nyföretagande (starta eget, affärsplaner, kontaktförmedling) 

 Företagsutveckling (nätverksbyggare, kompetensutbildning, rådgivning) 

 Ungt företagande (entreprenörskap i skolan, nätverk skola-näringsliv, Prao) 

 Företagslots (hitta rätt kontaktperson i kommunen, service, tillgänglighet) 

 Nyetableringar (marknadsföring av kommunen, sälja företagsmark) 

 Turismutveckling (marknadsföra kommunen, samverkan i turistfrågor, nätverk) 

Håbo Marknads AB ska enligt sin målsättning arbeta för att Håbo kommun ständigt 

ska tillhöra landets 20 i toppkommuner, såväl när det gäller företagande och nyeta-

bleringar som befintligt företagande samt entreprenörskap i skolan. 

 

1.3.3.1 Utveckling av bolagets verksamhet 2007-2015 

Under de åtta år som bolaget har funnits och verkat så har verksamheten föränd-

rats. I början var det två personer som arbetade i bolaget, dels en VD/företagscoach 

och dels en marknadsassistent. Idag har verksamheten utökats med 1,0 näringslivs-

utvecklare och 0,8 turismkoordinator.  
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Totalt är det 3,8 årsarbetare. Det är svårt att bedöma hur mycket arbetstid som 

läggs ner i samband med arbete avseende ägande av mark och försäljning av plan-

lagd mark. Men eftersom det inte finns kompetens inom markexploateringsområdet 

i bolaget så hanteras det mesta av markförsörjningsfrågorna inom plan- och ut-

vecklingsavdelningen inom kommunen. I sammanhanget ska det nämnas att VD i 

bolaget gör en självskattning att ca 40 % av hans arbetstid avser markfrågor. Vi har 

efter genomförda intervjuer med plan- och utvecklingschef och projektledaren för 

Centrum Bålsta och Logistik Bålsta fått en bekräftelse på att det är många mantim-

mar som upparbetas och som kan hänföras till mark som ägs av Håbo Marknads 

AB.  

Beträffande näringslivsverksamhet och turism så har arbetsområdena succesivt 

utökats med t.ex. entreprenörskap i skolan sedan 2013 och främjande åtgärder för 

kvinnors företagande. Tillsammans med grannkommunerna Knivsta och Östham-

mar så finns det ett samarbete som har arbetsnamnet ”Entreprenörsfabrik”. Håbo-

mässan i augusti varje år är ett annat näringslivsarrangemang som brukar attrahera 

många företagare. Bolaget har under åren arbetat relativt kortsiktigt men det har 

påbörjats ett arbete med att ta fram en strategisk långsiktig fyraårsplan. 

Företagsrankingen enligt Svenskt Näringsliv (2007-2014) har för Håbo kommun 

pendlat från som bästa placering 2009, en 42:a plats, till sämsta placeringen 2013, 

plats 102. Under 2014 så gjorde kommunen en stark återhämtning och hamnade på 

plats 71 (+31), vilket är en bekräftelse på att man är på rätt väg igen. Men samtidigt 

är det ett en bit kvar till den nivå Håbo kommun hade mellan åren 2007-2009.  Det 

är svårt att sia om varför det var en så stor förändring mellan 2012 och 2013, men 

problem med hantering av markfrågor och brist på byggklar mark i bolaget kan vara 

en av förklaringarna. 

 

1.3.3.2 Håbo Marknads AB:s betydelse för näringslivet i kommunen 

Vi har efter intervjuer med företrädare för Håbo Marknads AB uppfattat att man 

upplever att företag tycker att det är enkelt att få kontakt och stöd hos bolaget när 

de behöver praktisk hjälp kring olika frågor kring att ”vara företagare”. Bolaget 

kommer enligt intervju med VD att skicka ut en enkät med frågor (NKI) för att ta 

reda på vad företag anser om bolagets näringslivsverksamhet. 

Vid intervju med VD så lyfts markförsäljning fram som en möjliggörare för nya fö-

retagsetableringar. Samtidigt så finns det en medvetenhet om att det har funnits 

och fortfarande är problem att få fram planlagd mark. Det krävs en radikal föränd-

ring så att inte kommunen, som i Dragetområdet utifrån förseningar, riskerar att 

förlora seriösa intressenter till andra expansiva grannkommuner i närområdet. 

Det är inte acceptabelt att kommunen och Håbo Marknads AB, som ägs till 100 % 

av kommunen, har problem med att kommunicera med varandra och ger företagare 

som är på väg in med nyetableringar olika besked när byggklar mark är klar att säl-

jas. Samordning, samplanering och gemensam kommunikation behöver förbättras 
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omgående så att Håbo, som har en konkurrensfördel med Logistik Bålsta med stick-

spår från ”Mälarbanan”, inte går miste om möjligheten att växa och bli en ännu 

bättre företagarkommun i framtiden. 

För att utveckla och underlätta direktkontakter mellan näringslivet och kommunen 

har det nyligen bildats ett näringslivsråd med representanter från näringsliv samt 

politiska företrädare och tjänstemän från kommunen som kommer att arbeta med 

strategiska näringslivsfrågor, som t.ex. en näringslivsstrategi för Håbo kommun. 

Eftersom arbetet precis har kommit igång, det har som vi uppfattat det endast varit 

ett möte, så kan deras arbete utvärderas först vid en senare tidpunkt. 

 

1.3.3.3 NKI-enkät april 2015 

För att ta reda på vad företagen i Håbo anser om bolaget så skickades det ut en en-

kät till ca 800 företag med ett antal frågeställningar enligt nedanstående: 

1. Hur väl känner du till Håbo Marknads AB och vår verk-

samhet? 

2. Vad tycker du i allmänhet om bolaget gällande: 

 Bemötande  

 Service 

 Engagemang 

 Företagsaktiviter 

 Kompetens inom bolaget och våra affärsområden 

3. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

utveckling? 

4. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande nyetable-

ring? 

5. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande företags-

lots? 

6. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande Ungt Fö-

retagande? 

7. Vad tycker du om bolagets verksamhet rörande turism? 

8. Hur vill du att bolagets verksamhet ska organiseras i 

framtiden? 
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Svarsfrekvensen på enkäten är drygt 10 %, vilket innebär att det är 84 företag som 

har svarat på ovanstående frågor. Resultatet av enkäten som mättes i en skala 1-5 

visar att bolaget är väl känt i kommunen likväl som att områdena bemötande, ser-

vice, engagemang, företagsaktiviteter samt kompetens inom bolaget får ca 3,9 i ge-

nomsnittsbetyg.  

Vi konstaterar att resultatet av enkäten är blandad, ibland ger företagarna ett bra 

betyg men också sämre omdömen som exempelvis kring nyetablering. Det finns 

olika åsikter kring markförsäljning, vilket bekräftas med ett relativt lågt betyg (2,7) 

på delfrågan: ” Hur hanterar bolaget och kommunen markförsäljningen 

bra tillsammans”?  

Det fanns också utrymme för företagarna att fritt skriva egna kommentarer till varje 

frågeställning. Vi konstaterar att det finns olika synpunkter, vad som fungerar bra 

idag likväl som förslag till förändringar och utvecklingsområden.   

Vi noterar att det är ett relativt stort svarsbortfall, även fast det är positivt att också 

ett antal större företag har svarat, vilket påverkar vilka säkra slutsatser man kan dra 

beträffande bolagets anseende och service gentemot Håbo kommuns företagare. För 

att belysa och informera om utfallet så bilägger vi NKI-mätningen till vår rapport 

(bilaga 1). 

 

1.3.3.4 Jämförelse med liknande verksamhet i andra kommuner 

 

Upplands Bro kommun 25 000 innevånare 

Kommunen är en grannkommun till Håbo och de är jämförbara storleksmässigt. 

Håbo och Upplands Bro bedriver ett nära grannkommunssamarbete framförallt 

inom turismfrågor, men de har även gemensamma näringslivsträffar med företa-

gare från båda kommunerna. Speeddating där många företagare får möjlighet att 

träffas och utbyta erfarenheter och kompetenser är ett exempel.  

Näringslivsverksamheten bedrivs i Upplands Bro inom kommunen och är organise-

rad under kommunstyrelseförvaltningen. Upplands Bro är också en företagsvänlig 

kommun som är högt rankad i Svenskt Näringslivs företagarranking. Den senaste 

placeringen var plats 31 samtidigt som betygen från både företagare och politiker i 

kommunen är relativt bra. Mellan 2002 fram till 2013 har värdet, vad företagen och 

politiker avser, stigit från i genomsnitt 3,2 till 4,2 (skala 1-5). 

Det finns också ett näringslivsråd där det finns representanter från både näringsliv, 

och kommunen (3 politiker: S, M och C; tjänstemän: kommundirektör, näringslivs-

chef och näringslivsutvecklare.) Rådet strävar efter att fördjupa samarbetet mellan 

kommunen och näringslivet för att tillsammans hitta vägar för att utveckla före-

tagsklimatet. Som ett exempel så har kommunens näringslivsstrategi växt fram ge-

nom Näringslivsrådet. 
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Vid vår intervju med näringslivschef Mathias Forsberg så anser han att näringslivs-

arbetet och exploateringsarbetet med markförsäljning via plan- och exploaterings-

avdelningen är det bästa organisationsupplägget för Upplands Bro. Det finns några 

markområden (Brunna, Skällsta och Kasmo) för etablering av både industri- och 

affärslokaler som ligger i kommunens ägo. Samtidigt finns det också privata aktörer 

som äger stora markområden som exempelvis Skanska Mark och Stena Fastigheter.  

Om Upplands Bro skulle välja att bolagisera näringslivsverksamheten så tror Mat-

hias att kommunen skulle försämra samordning och samarbete med förvaltningar-

na inne i kommunhuset. De allra flesta kommuner i Stockholms län (26 kommuner) 

utöver Stockholms stad bedriver näringslivsverksamhet i förvaltning nära kommun-

ledning och andra förvaltningar inom kommunen.  

Det finns också enligt Mathias en studie som Svensk Näringsliv redovisade 2006 

som påvisar att det är bättre att bedriva näringslivsverksamheten inne i kommunen. 

Idag är det ett 40-tal kommuner av Sveriges totalt 290 kommuner som bedriver 

näringslivsverksamhet i bolagsform. 

 

Falkenberg kommun 42 000 innevånare 

Kommunen har sin näringslivsverksamhet organiserad i ett bolag som arbetar i ett 

mycket nära samarbete med företagarnas egen organisation, ”Näringslivet i Falken-

berg (Fbg)”. Falkenbergs Näringslivs AB (FNAB) och Näringslivet i Fbg arbetar till-

sammans i ett flertal projekt som frukostmöten i Ullared och näringslivsluncher. 

Dessutom sitter de i gemensamma och nyrenoverade lokaler där också Coopanion, 

Destinationsbolaget, Coffestream (inkubator, innovationsföretag) samt Innerstads-

föreningen finns.  

FNAB ger också ett bidrag till Näringslivet i Fbg som under verksamhetsåret 2013 

var 0,4 mkr. Samarbetet innefattar också utskick av välkomstbrev till samtliga ny-

startade företag i kommunen. Antalet medlemmar i Näringslivet i Fbg är ca 440 

stycken. Det finns också ett upparbetat samarbete direkt med kommunledningen. 

Enligt Näringslivet i Fbg så har samverkan med kommunledningen präglats av sam-

förstånd. Kommunen hamnar högt i Svenskt Näringslivs företagarranking, 2014 

förbättrade Falkenberg sin placering med två placeringar till 20:e plats. 

I samband med intervjun med VD Jan Melkersson på FNAB så bekräftas det mycket 

nära samarbetet som byggts upp under många år med organisationen Näringslivet i 

Fbg. Det är fem anställda på FNAB och nio anställda i Destinationsbolaget, där tur-

ismfrågor och information kring turism hanteras. FNAB äger också råmark som 

nyligen har marknadsvärderats. Det finns ett beslut att marken säljs över till kom-

munen till ett pris som motsvarar genomsnittet av två oberoende marknadsvärde-

ringar.  

Samordningen mellan FNAB och mark- och exploateringsavdelningen har fungerat 

bra under många år, eftersom mark- och exploateringschefen alltid är med på mö-
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ten med FNAB som berör markfrågorna. Vi uppfattar att beslutet om att sälja över 

marken till kommunen är ett led i att underlätta markförsäljning i kommunkoncer-

nen. När både bolag och kommunen äger markområden som överlappar varandra 

vid en större markförsäljning så kan situationen uppkomma att kunden fått skriva 

avtal med två parter. 

FNAB har köpt en del av en tjänst från mark- och exploateringsenheten eftersom de 

själva inte har haft kompetens i bolaget.  Det finns ett antal industrifastigheter som 

kommer att ligga kvar i bolaget. Fastigheterna i hamnområdet behåller bolaget stra-

tegiskt utifrån att det finns en långsiktig planering och inriktning att det ska be-

byggas med havsnära bostäder.  

Enligt VD så är närheten till Gekås i Ullared en stark drivmotor för näringslivet i 

Falkenberg. Det kan vara uppemot ca 200 företagare på frukostmöten som brukar 

genomföras på plats i Ullared. Det finns fortfarande utmaningar enligt VD trots att 

Falkenberg har ett unikt läge med ett bra företagsklimat och kraftigt ökande turism. 

Idag så har både FNAB och Destinationsbolaget kompetent och professionell perso-

nal, men det är viktigt vid pensionsavgångar att behålla en hög kompetensnivå när 

det blir dags för nyrekryteringar. 

 

Knivsta kommun 16 100 innevånare 

Kommunen växer snabbt och bygger samtidigt många nya bostäder. Ett exempel på 

expansionen från att vara en mindre kommun är att det kommer att växa fram ett 

nytt bostadsområde i Alsike på ca 5 000 personer.  Befolkningsökningen 2014 var 

525 personer, vilket placerade Knivsta på en andra plats efter Sundbyberg i befolk-

ningsökning proportionellt mot antalet innevånare. 

Kommunen har gjort en stark klättring på Svenskt Näringslivs ranking av kommu-

ner beträffande näringslivsklimat, från en 131 plats 2007 till senaste placeringen 15 

vid senaste mätningen 2014.  

Näringslivsverksamheten är inordnad i kommunen med en näringslivsansvarig. 

Markområden och byggklar (detaljplanelagd mark) beträffande företagsetableringar 

finns i kommunen under mark- och exploateringsenheten men även i bolaget Alsike 

Fastighets AB.  

Det är Kommunfastigheter i Knivsta AB (verksamhetsfastigheter) som är moderbo-

lag till Alsike Fastighets AB. Företagsparken AR i Knivsta är ett exempel på ett för-

ädlat större industriområde som finns i kommunen. 

Det finns ett upparbetat samarbete med mark- och exploateringsavdelningen som 

enligt VD fungerar relativt bra. I praktiken sköter kommunen kontakterna med och 

ger service till redan befintliga och sedan många år etablerade företag i Knivsta. 

VD:s roll i Alsike Fastighets AB är att attrahera nya presumtiva företag som etable-

rar sina företag i kommunen.  
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Visionen och målet för kommunen är att kombinera nya arbetsplatser samtidigt 

som personerna arbetar och har sin fritid över hela dygnet i Knivsta. Det är en 

mycket stor utpendling mot Stockholm och Uppsala. Det geografiskt startegiska 

läget med omedelbar närhet till E 4 och tåg mot Stockholm har påverkat den allt-

mer ökande pendlingen. 

Gävle Kommun 98 000 innevånare 

Gävle kommun bedrev sin näringslivsverksamhet under många år i olika företags-

konstellationer som ett helägt kommunalt bolag. Gävle Näringslivs Arena (GNA) 

bildades 1995 först som ett kommunalt bolag eftersom man ville förstärka och 

skapa en ny organisation som även skulle jobba med nät- och utvecklingsfrågor. 

Bolaget avvecklades 1998 och frågorna är sedan dess underställda kommunstyrel-

sen för att få en närmare kontakt mellan politiken och näringslivsfrågorna. 

Gävle Näringslivs Arena i kommunstyrelsen byggde på en övergripande verksam-

hetsplan som vilar på service för företagen. GNA arbetar också på regional nivå, 

vilket innebär, att företagare kan vända sig till GNA oavsett vilken frågeställning det 

gäller. Idag, sedan 2014, så har näringslivorganisationen inordnats i den nya för-

valtningen Näringsliv och Arbete.  

Vid en kortare telefonintervju med budgetchefen i kommunen så får vi bekräftelse 

på att avvecklingen av bolaget handlade om att få näringslivsfrågorna närmare 

kommunledningskontoret. Det var relativt enkelt att flytta in personal och verk-

samhet under kommunstyrelsen eftersom det inte fanns ett markägande i bolaget.  

Budgetchefen som har byggt upp en efterfrågad modell beträffande hanteringen av 

kommunens exploateringsredovisning, ger ett medskick att det är kommunen som 

ska ha rådighet och beslutanderätt över det totala markinnehavet. Enligt honom så 

finns det inte verksamhets- eller ekonomiska motiv att ha så kallad ”företagsmark” i 

ett dotterbolag. 

 

1.4 Ägardirektiv och bolagsordning 
Kommunstyrelsen uppdaterade ägardirektivet för bolaget i december 2013. Det är 

inget extraordinärt i direktivet mer än att finns en verksamhetsbegränsning: Inga 

ytterligare markinköp får genomföras men justering av nuvarande innehav kan 

ske, efter godkännande av kommunfullmäktige, genom försäljning och genom 

markbyte med kommunen. 

Bolagsordningen reglerar vilka verksamheter som bolaget ska bedriva och ansvara 

för. I gällande bolagsordning från december 2013 klarläggs att syftet med bolaget är 

att trygga tillgången på mark för handel och industri. Bolaget har också som syfte 

att marknadsföra Håbo kommun, stödja och utveckla befintligt näringsliv, verka för 

nyetableringar av företag i kommunen samt stärka besöksnäringen. 
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Det finns en paragraf som reglerar att bolaget ska verka inom två verksamhetsom-

råden, näringslivsverksamhet och exploateringsverksamhet. Den begränsning som 

finns i ägardirektivet enligt ovanstående framgår inte, i vart fall inte tydligt, i bo-

lagsordningen eftersom det i första punkten under exploateringsverksamheten står:  

att bolaget ska förvärva, förvalta och sälja fast egendom samt exploatera 

markområden inom Håbo kommun som helt eller delvis ägs av bolaget eller kom-

munen. 

Det kan vara att meningen syftar på att det inom ramen för nuvarande markinnehav 

är möjligt att göra vissa förvärv av fast egendom som positivt påverkar marknads-

värdet av ägd mark. För att förtydliga att det endast är vid specifika tillfällen som 

markförvärv får ske så bör det för tydlighetens skull även framgå i texten i bolags-

ordningen att det finns reservation i ägardirektivet från ägaren beträffande förvärv 

av fast egendom. 

 

1.5 Handlingsalternativ och aspekter att beakta 
Utgångspunkter för vår analys och bedömning avseende handlingsalternativ har 

varit: 

• Markverksamheten – Hur bedrivs markverksamheten på för Håbo 

kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Näringslivsverksamheten - Hur bedrivs näringslivsverksamheten på för 

Håbo kommun bästa och mest effektiva sätt? 

• Organisationsform - bolag eller förvaltning – För- respektive nackde-

lar med bedrivande av verksamhet i bolag respektive förvaltning? 

Vid vår analys och bedömning har vi beaktat skatte- och moms aspekter, juridiska 

förutsättningar samt organisatoriska hänsynstaganden utifrån ett antal möjliga 

handlingsalternativ. I det följande lämnas en redogörelse beträffande dessa olika 

aspekter.  

1.5.1 Skatteaspekter 

1.5.1.1 Inkomstskatt 

Bolaget är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verksamheten. Detta med-

för att bolaget beskattas för överskott som uppkommer vid markförsäljningar som 

bolaget gör. Vid fastställande av beskattningsunderlaget har bolaget rätt att avräkna 

kostnader i näringsverksamheten som bolaget har. 

Bolagets avyttring av mark ska ske på marknadsmässiga grunder, i annat fall riske-

rar bolaget uttagsbeskattning. Det medför att om bolaget avyttrar mark till kommu-

nen ska detta ske till marknadsvärde. Detta gäller oavsett om bolaget avyttrar mark 

i form av delposter, eller om all mark avyttras vid ett och samma tillfälle.  
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En överlåtelse av all mark i samband med ett eventuellt överförande av markverk-

samheten till kommunen skulle därmed utlösa en beskattning av det överskott som 

uppkommer vid försäljningen. En preliminär beräkning av skatteutfallet, baserat på 

befintlig förteckning över omsättningsfastigheter i bolaget, indikerar på en kostnad 

för inkomstskatt motsvarande ca 7 miljoner kr. Vid denna beräkning har inte någon 

avräkning för kostnader i näringsverksamheten gjorts, vilket i detta fall skulle mot-

svara kostnader i näringsverksamheten för överlåtelseåret.  

Om istället marköverlåtelse sker efterhand kommer beskattning att ske beträffande 

överskott av marköverlåtelser som genomförts under respektive år, varvid avräk-

ning kan ske för kostnader i näringsverksamheten för respektive år. Härigenom 

kommer sannolikt den sammantagna skattekostnaden för bolaget med anledning av 

marköverlåtelser att bli lägre. 

Om överlåtelse av marken till kommunen genomförs genom ett köp kommer överlå-

telsen även att medföra stämpelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.1.2. Ett al-

ternativ, om förutsättningar för detta finns, kan därför vara att genomföra överfö-

randet av marken genom en fastighetsreglering, vilket inte utlöser någon stäm-

pelskatt, se vidare nedan under avsnitt 1.5.2.1. 

1.5.1.1.1 Bedrivande av markverksamheten i ett renodlat markbolag – ett möjligt alternativt 
tillvägagångssätt 

Ett överförande av markverksamheten från bolaget till kommunen genom en över-

låtelse av all mark från bolaget till kommunen kommer, som beskrivits ovan, sanno-

likt att medföra stora skatteeffekter. Ett möjligt alternativ skulle i detta samman-

hang istället kunna vara att i nuläget föra över markverksamheten till ett renodlat 

markbolag, som ges en mer direkt koppling till plan- och utvecklingsavdelningen 

inom kommunen. En sådan mer direkt koppling kan t.ex. uppnås genom att samma 

person som är chef på plan- och utvecklingsavdelningen även är VD i markbolaget. 

Markbolaget kan antingen  

• ägas direkt av kommunen eller  

• ingå i någon form av ägargemenskap med Håbo Marknads AB, som moder-

bolag, dotterbolag eller systerbolag om en koncernstruktur upprättas.  

En överlåtelse av marken till markbolaget kan ske till skattemässigt restvärde, och 

överlåtelsen medför därmed i detta läge inte någon inkomstskatt för Håbo Mark-

nads AB. Eftersom överlåtelsen omfattar all mark kan denna ses som en verksam-

hetsöverlåtelse och den skattemässiga konskevensen blir densamma oavsett om 

markbolaget ägs direkt av kommunen eller om detta ingår i ägargemenskap med 

Håbo Marknads AB.  

När det däremot gäller möjligheten till resultatreglering, d.v.s. att framgent kunna 

avräkna underskott av näringslivsverksamheten mot vinster av markförsäljning, 

förutsätter detta att markbolaget ingår i en ägargemenskap med Håbo Marknads 
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AB. Förutsättningar för resultatreglering kan då föreligga via koncernbidrag mellan 

bolagen. 

Om överlåtelse av mark till ett renodlat markbolag sker genom köp kommer även 

detta att utlösa stämpelskatt. Ett alternativ kan därför istället vara att behålla mar-

ken i nuvarande bolag och istället överföra näringslivsverksamheten till ett nytt bo-

lag. Detta medför inga skattekonsekvenser. Styrelse och de idag anställda i Håbo 

Marknads AB överflyttas då till det nya näringslivsbolaget, ”nya Håbo Marknads 

AB”, som fortsättningsvis bedriver näringslivsverksamheten. Marken behålls i nu-

varande bolag, ”gamla Håbo Marknads AB”, där ny styrelse och VD utses. 

Som nämndes ovan kan en alternativ ägarstruktur vara via en koncernbildning, där 

ett nybildat bolag blir moderbolag och markbolaget, näringslivsbolaget och bo-

stadsbolaget ingår som dotterbolag. Förslagsvis kan då moderbolagets styrelse mot-

svara den politiska fördelningen i kommunen, och VD-posten innehas av kommun-

direktören. Kommunen får härigenom ett direkt inflytande över såväl moderbola-

gets som övriga i koncernen ingående bolags verksamhet. Genom koncernstruk-

turen uppnås även möjlighet till resultatreglering mellan bolagen inom koncernen. 

1.5.1.1.2 Markvärden 

En faktor som har stor betydelse bl a för beräkning av skattekonsekvenser av överlå-

telse av marken är fastställande av korrekta marknadsvärden för bolagets mark. Det 

finns en förteckning från 2014 över mark och fastigheter som bolaget äger, med 

angivande av bokfört värde och beräknat exploateringsvärde. Enligt de uppgifter 

som vi har fått från bolaget motsvarar bokfört värde även skattemässigt värde, vil-

ket är relevant vid skatteberäkningen. Enligt uppgift från bolaget är värderingen 

baserad på en historisk värdering som gjordes i Håbo Fastighets AB. Uppvärdering 

har sedan skett internt inom Håbo Marknads AB av förre VD, Per Andersson, till-

sammans med en konsult Erik Sundén (som även tidigare var VD i Håbo Fastighets 

AB). Någon ytterligare extern värdering har inte genomförts.  

Enligt nuvarande VD i Håbo Marknads AB finns det ingen dokumentation av vilken 

det framgår hur värderingen har gjorts och genomförts, grunderna för denna eller 

hur beaktande av faktorer som t.ex. om detaljplan för marken föreligger eller ej har 

skett. Vi har i nuläget, för att få en uppfattning om vilken skatt en överlåtelse av 

marken skulle medföra, utgått från värden enligt förteckningen. Vi rekommenderar 

dock att det genomförs en ny värdering av en oberoende värderingsman för att dels 

få en aktuell värdering och dels erhålla ett utförligt underlag över de förutsättningar 

som legat till grund för värderingen. 

Om det idag i bolaget finns mark som inte omfattas av detaljplan, och där eventuell 

exploatering ligger långt fram i tiden, kan det ur skattesynpunkt vara en fördel att 

redan i nuläget överlåta denna mark till kommunen. Med hänsyn till att marken i 

nuläget har ett begränsat marknadsvärde kommer eventuellt överskott vid en för-

säljning inte att inkludera en framtida värdeökning, som därmed inte kommer att 

träffas av inkomstbeskattning hos bolaget. Värdeökningen kommer istället att ske 

direkt hos kommunen. Vid en senare försäljning till en extern köpare kommer där-
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med inte värdetillväxten att träffas av någon inkomstskatt. Även underlaget för 

stämpelskatt kan härigenom begränsas. 

1.5.1.2 Stämpelskatt 

Utgångspunkten är att en försäljning av mark utlöser stämpelskatt. Stämpelskatten 

motsvarar 4,25 % av det högsta av försäljningspriset eller taxeringsvärdet. Om istäl-

let mark överförs via en fastighetsreglering utlöser detta ingen stämpelskatt.  

Även marköverlåtelser mellan två bolag inom en koncern omfattas av stämpelskatt. 

Dock kan man i detta fall erhålla uppskov med betalning av stämpelskatten.  

1.5.1.3 Mervärdesskatt 

Överlåtelse av mark och fastigheter är undantaget mervärdesskatt enligt 3 kap 2 § 

mervärdesskattelagen. Överlåtelse av mark från Håbo Marknads AB medför därför i 

sig inga mervärdesskattekonsekvenser.  

Däremot kan förutsättningar vad gäller möjligheter till avdrag för ingående moms 

avseende kostnader för investeringar och kostnader för löpande drift och underhåll 

beträffande fastigheterna påverkas av om överåtelse av mark sker till kommunen 

eller till ett markbolag. 

För att ett bolag ska ha avdragsrätt för ingående moms avseende kostnader hänför-

liga till mark/fastigheter förutsätter detta att bolaget använder marken/fastigheten i 

en verksamhet för vilken man är skattskyldig för mervärdesskatt. Eftersom bolagets 

intäkter, när det gäller markverksamhet, vanligtvis består av den ersättning man 

erhåller vid försäljning av mark/fastigheter är bolaget inte skattskyldig för mervär-

desskatt för intäkter i verksamheten. Bolaget har därmed inte heller avdragsrätt för 

ingående moms avseende kostnader man har i verksamheten.  

Kommuner har på motsvarande sätt enligt mervärdesskattelagen rätt att göra av-

drag för ingående moms avseende kostnader man har i en verksamhet för vilken 

man är skattskyldig för mervärdesskatt. Kommuner har dock även en möjlighet att 

begära ersättning från det s.k. kommunkontosystemet för ingående moms avseende 

kostnader där avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen inte föreligger, t.ex. kostna-

der i momsfri verksamhet. Vissa begränsningar finns dock, bl.a. beträffande kost-

nader som avser bostäder, där kommunen inte kan få ersättning för ingående moms 

från kommunkontot. 

Detta medför att det ur ett mervärdesskatteperspektiv kan finnas fördelar med att 

överlåta marken till kommunen, för att uppnå bättre förutsättningar för avdrag för 

ingående moms avseende kostnader som man har i verksamhet avseende marken. 

Detta gäller bl. a. vid bedrivande av mark- och/eller exploateringsverksamhet.  

1.5.2 Juridiska förutsättningar  

1.5.2.1 Överlåtelse av markinnehav och fastigheter 

Ett överförande av marken kan ske genom köp respektive genom fastighetsregle-

ring, om förutsättningar för detta föreligger.  
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Försäljning av mark medför, som nämnts ovan, uttag av stämpelskatt, medan en 

marköverföring genom fastighetsreglering inte medför uttag av stämpelskatt.   

Fastighetsbildning regleras i Sverige av fastighetsbildningslagen och får endast gö-

ras genom en fastighetsbildningsförrättning, en lantmäteriförrättning i fastighets-

bildningsärenden, av en förrättningslantmätare på en lantmäterimyndighet, anting-

en Lantmäteriet eller en kommunal lantmäterimyndighet i en kommun som ansökt 

om att få upprätta en sådan. 

De olika åtgärderna delas in i nybildning genom avstyckning, klyvning eller sam- 

manläggning, och ombildning genom fastighetsreglering. Ibland kombineras flera 

åtgärder i en och samma förrättning, som även kan gälla flera fastigheter. Gemen-

samt för alla förändringar av fastighetsgränserna är att de resulterande fastigheter-

na måste vara lämpliga för sitt ändamål.  

 

1.5.2.2 Kommunalrättsliga hänsynstaganden 

Utifrån ett juridiskt perspektiv är det viktigt att komma ihåg att även ett av kom-

munen ägt bolag i många fall har att beakta och följa de regler som gäller för kom-

muner, t.ex. vad gäller regler för upphandling samt offentlighet och sekretess. 

1.5.3 Organisationsform 
En utgångspunkt för vår analys och bedömning har varit att kartlägga eventuella 

för- respektive nackdelar med att bedriva verksamhet i bolag respektive som del av 

den kommunala förvaltningen. I det följande görs en uppställning och genomgång 

av potentiella för- respektive nackdelar beträffande de olika organisationsformerna 

samt vilken inverkan detta kan förväntas ha för ett effektivt bedrivande av mark-

verksamheten respektive näringslivsverksamheten.  

1.5.3.1 Bolag 

Potentiella fördelar – En vanlig uppfattning är att ett bedrivande av verksam-

heten i ett bolag medför snabbare beslutsvägar. Ett bolag ger möjlighet till direktin-

flytande för företagen och näringslivet genom att företag kan förvärva aktier i bola-

get, detta var även en tanke när Håbo Marknads AB bildades för att bedriva nä-

ringslivsverksamheten 2007. En vanlig uppfattning är även att man inom företag 

och näringslivet kan uppleva det enklare och ”mindre byråkratiskt” att kommuni-

cera med ett näringslivsbolag än direkt med kommunen (vilket till stor del kan 

bygga på förutfattade meningar).  

Potentiella nackdelar – En ”uppdelning” av verksamheten mellan kommunen 

och ett bolag kan lätt leda till suboptimering om företrädare för kommunen och 

bolaget inte samverkar och har en samsyn beträffande mål för verksamheten och 

hur denna ska bedrivas. En sådan uppdelning förutsätter därför en tydlig ägarstyr-

ning och god kommunikation. En risk är att bolaget har en något annan ”agenda”, 

vilket minskar effektiviteten. Det finns även en risk för uppkomst av ”dubbelkom-

mando”, d.v.s. att kommunen och bolaget hanterar frågor på olika sätt gentemot 

företag, näringsliv m.fl. och att man lämnar olika information och besked. 
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Inverkan för markverksamheten 

Potentiella nackdelar överväger. Bristande kompetens inom markexploateringsom-

rådet i bolaget samt ”trepartsförhållande” skapar komplikationer gentemot företag, 

näringsliv och övriga aktörer på marknaden. Om markverksamheten ska bedrivas i 

bolag, kräver detta en mycket tydlig ägarstyrning och väl utvecklad kommunikation 

mellan kommun och bolag för att samordna verksamheten och undvika t ex dubbla 

och otydliga budskap till marknaden och potentiella etableringar. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Utifrån befintliga förutsättningar överväger potentiella nackdelar. Detta beror 

främst på en, som vi har upplevt, bristande kommunikation mellan kommun och 

bolag. Vi har fått signaler om suboptimering som riskerar att motverka en ur Håbo 

kommuns samlade intressen bästa och mest effektiva näringslivsverksamhet. Uti-

från vad som framkommit i undersökningen föreligger enligt vår bedömning en 

avsaknad av tydlig ägarstyrning vilket försvårar samordning och ”en gemensam 

hantering” mot marknaden. 

Möjliga fördelar med nuvarande bolag kan vara uppbyggda goda relationer med 

näringslivet och företagen. Enligt vad vi har erfarit har vi fått uppfattningen att bo-

laget har god uppslutning på de aktiviteter som anordnas. Möjligen kan bolaget på 

ett bättre sätt upplevas erbjuda närhet och en närmare kontaktyta.  

Det kan även finnas viss ”uppfattning” hos företagen att det är lättare och snabbare 

att ha kontakt med ett bolag än direkt med kommunen. Med hänsyn till de nackde-

lar som vi har observerat och redovisat ovan är det enligt vår uppfattning, om verk-

samheten även fortsättningsvis ska bedrivas i Håbo Marknads AB, en förutsättning 

att åtgärder vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.). 

1.5.3.2 Kommunal förvaltning 

Potentiella fördelar – Verksamheten ingår direkt i kommunens verksamhet i 

övrigt vilket ger förutsättningar för samsyn och samverkan. Man får en och samma 

ledning för verksamheten, vilket minskar risk för suboptimering.  Genom undvi-

kande av två aktörer, med den risk för ”dubbelkommando” som detta medför, ges 

förutsättningar för att driva verksamheten utifrån en gemensam agenda. 

Potentiella nackdelar – Det kan finnas risk för förutfattade meningar bland fö-

retag på marknaden om byråkratiskt och lång hanteringsväg inom kommunal verk-
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samhet. Om verksamheten flyttas till kommunen kan det finnas viss risk att man 

förlorar den direktkontakt och direktrelation med företagen som vi uppfattar att 

bolaget har byggt (viktiga förutsättningar i bolagets verksamhet är att finnas nära 

företagen, enkelt med direktkontakt, korta kontaktvägar, ”personifierad” verksam-

het.). 

Inverkan för markverksamheten 

Potentiella fördelar överväger. En negativ aspekt kan vara uppkomsten av inkomst-

skatteeffekter i samband med överlåtelse av marken till kommunen. Om dessa uti-

från aktuell värdering medför en hög kostnad avseende inkomstskatt kan en alter-

nativ väg vara ägande via ett renodlat markbolag, som i så fall bör stå under tydlig 

styrning av kommunen. Ur ett mervärdesskatteperspektiv är det vanligen positivt 

med ägande i kommunen. En sammanvägd skattemässig bedömning bör göras be-

träffande respektive fastighet, slutsatsen kan då bli att viss mark (t.ex. råmark) 

överlåts direkt till kommunen och viss mark även framåt ägs av markbolag. 

Inverkan för näringslivsverksamheten 

Såväl potentiella fördelar som nackdelar föreligger. Vi har utifrån dessa gjort en 

sammanvägning och vår bedömning är: a) att det med hänsyn till att ett överfö-

rande av verksamheten till kommunen skulle kunna medföra vissa potentiella 

nackdelar; b) att såväl styrelse som t.f VD är relativt nytillsatta; samt c) att det ändå 

kan ta tid att avveckla verksamheten; är lämpligt att bolaget fortsätter med närings-

livsverksamheten under i vart fall en viss tid varefter man bör utvärdera om förut-

sättningarna för verksamhetens bedrivande har förbättrats. 

Detta förutsätter dock att åtgärder omgående vidtas för att uppnå: 

1) en utvecklad och nära kommunikation mellan kommunen och bolaget, 

2) tydlig ägarstyrning för att undvika suboptimering, för att uppnå en ur Håbo 

kommuns perspektiv bra och effektiv näringslivsverksamhet samt  

3) insikt och förståelse hos bolaget (styrelse och ledning) om kommunal verk-

samhet, styrelseansvar m.m. (Här rekommenderas t.ex. genomförande av en 

styrelseutbildning.) 
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1.6 Slutsatser  
Det är kommunfullmäktige som har beställt utredningen som kommundirektören 

har valt att PwC ska genomföra. Vi har uppfattat att vår utredning ska vägleda och 

ge förslag på hur näringslivsverksamhet och nuvarande markägande i bolaget bör 

organiseras i ett ägarperspektiv som skapar bästa nytta för Håbo kommun.  

Vi har efter genomförda intervjuer med tjänstemän på Håbo Marknads AB samt 

andra företrädare, tjänstemän och politiker på kommunsidan kommit fram till föl-

jande slutsatser i vår utredning: 

Vi har efter genomgång av dokument och bakgrundsbeskrivningar fått en bild av en 

i nuläget rådande rörighet och viss turbulens framförallt kopplat till bolagets mark-

innehav. Näringslivsverksamheten med företagsrådgivning och service till företagen 

i kommunen fungerar såvitt vi kan bedöma tillfredsställande, vilket också gäller 

turismfrågorna även fast det är en betydligt mindre del av bolagets serviceområden. 

Däremot är det vår uppfattning att markägandet som finns i bolaget så snart det är 

möjligt löses upp och antingen säljs in till kommunen eller läggs separat i ett eget 

bolag. Det är ett antal orsaker och motiv som ligger till grund för vårt ställningsta-

gande. Idag så skapar uppdelningen med ca 1/3 av markinnehavet i Håbo Marknads 

AB och ca 2/3 inom kommunen av och till ett krångligt trepartsförhållande med 

kunder. Dessutom är och har samordningen och kommunikationen mellan bolaget 

och kommunen varit bristfällig.  

Det är inte acceptabelt som vi har uppfattat det uppgivits olika datum till presum-

tiva markköpare när byggklar mark kan försäljas. Samarbete, samverkan och en god 

kommunikation är en grundförutsättning i den här typen av strategiska frågor för 

Håbo kommuns utveckling och tillväxtmöjligheter.  

Nyligen så förvärvade kommunen mark från bolaget, köpeskilling 18,5 mkr, i form 

av ett markinnehav som bolaget ägde i Bålsta centrum. Det ska byggas ca 2 000 nya 

lägenheter i ett flertal etapper och etapp 1 med byggnation av ca 400 lägenheter 

påbörjas inom en snar framtid. Eftersom bokfört värde i bolagets balansräkning var 

ca 0,2 mkr så ger det en realisationsvinst om ca 18,3 mkr som ska redovisas i bola-

gets resultaträkning.  

I detta fall så kommer det enligt kommunens ekonomichef att göras en likvidmässig 

avräkning mot tidigare oreglerade mellanhavanden mellan kommunen och bolaget.  

Vad gäller köpet av marken från bolaget så regleras det genom ett villkorat ak-

tieägartillskott om ca 9 mkr som återbetalas av bolaget till kommunen och reste-

rande del regleras genom att bolaget amorterar på sin låneskuld till kommunen. 

Tydliga ägardirektiv och bolagsordning som tillsammans med handlingskraft och 

beslutsamhet liksom huruvida dotterbolagen följer ägarens vilja och intentioner är a 

och o i en kommunkoncern. Under vår utredning har vi fått uppfattningen att 

kommunen, som 100 % ägare, inte har varit tillräckligt tydlig mot Håbo Marknads 

AB:s styrelse och operativa ledning.  
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Denna uppfattning grundas på att bolaget som vi uppfattat vid våra intervjuer har 

fått agera relativt fritt i för kommunen viktiga strategiska markfrågor. Det är mycket 

viktigt att kommunen har rådighet och kännedom vad bolaget har på sin agenda 

beträffande strategiska markaffärer. Kontinuerliga avstämningar, dialog och rap-

portering mellan Håbo Marknads AB och kommunen hade underlättat arbetet med 

att kvalitetssäkra exploatering till byggklar mark för presumtiva företag. 

Det står visserligen i gällande ägardirektiv och bolagsordning, uppdaterat 2013, 

vilka förväntningar och krav som ägaren har på bolaget.  Men det blir relativt verk-

ningslöst om det inte fungerar och följs upp med åtgärder praktiskt i vardagen. 

I rapporten har vi redovisat olika möjligheter/problem samt skatte- och momskon-

sekvenser. Vilket vägval är det bästa både avseende verksamhet och ekonomisk på-

verkan för kommunen?  

Vi har också kompletterat vår utredning med benchmarking som belyser hur fyra 

andra kommuner arbetar med näringsliv- och markfrågor. Vi bilägger också NKI 

(nöjdkundenkät)-mätningen som bolaget genomförde under april och som nyligen 

har sammanställts.  

Vidare konstaterar vi att Håbo kommun och kommunerna som vi jämfört med har 

likartade utmaningar med att dels behålla redan etablerade företag och dels attra-

hera nya företag till kommunen.  
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1.7 Förslag  
 Vår uppfattning är att markinnehavet lyfts ur Håbo Marknads AB 

och separeras från näringslivsverksamheten. Det är viktigt för 

kommunen att i framtiden säkerställa rådighet och beslutsordning kring 

markägandet, vilket också kommer att skapa ett tvåpartsförhållande vid 

kundkontakter och försäljning av byggklar mark. Vår rekommendation 

är därför i första hand att marken säljs in till kommunen.  

 Bland annat med hänsyn till att kunna utvärdera skatteeffekter 

vid framtida försäljning av mark så bör det relativt omgående ge-

nomföras en ny oberoende marknadsvärdering av bolagets mark-

innehav. Det finns sedan tidigare en marknadsvärdering, men det är några 

år sedan denna genomfördes samtidigt som en större försäljning nyligen har 

genomförts med kommunen.  

 Om det med beaktande av genomförd värdering ger vid handen att en för-

säljning till kommunen skulle medföra stora inkomstskattekostnader kan ett 

alternativ vara att hela eller delar av marken läggs i separat markbolag enligt 

vad som har beskrivits ovan under avsnitt 1.5.1.1.1. 

 Vi föreslår att näringslivsverksamheten tillsvidare bedrivs i Håbo Marknads 

AB, men det förutsätter att kommunen förändrar styrningen av bolaget. 

 Vår bedömning är att nedanstående åtgärder behöver vidtas: 

- Ägardirektiv och bolagsordning kommuniceras och upp-

dateras om det bedöms vara nödvändigt. 

- Styrprinciper för bolaget tas fram som t.ex. dialogformer 

och rapportering för att uppnå kontinuerlig kommunikat-

ion mellan kommunen och bolaget. 

- Bolagets styrelse genomgår en kommunalrättslig styrel-

seutbildning. 

- Krav på återrapporteringstillfällen till ägaren bestäms 

samt på vilket sätt detta ska ske. 

 Motsvarande krav på förändringar som beskrivits ovan beträffande ägar-

styrning gäller naturligtvis även om man skulle komma fram till att Håbo 

Marknads AB ska fortsätta att bedriva verksamheten som idag, innefat-

tande både näringslivsverksamhet och markverksamhet. 

 I det fall ovanstående ägarstyrningsförändringar inte ger önskad effekt i 
form av samarbete och förbättrad dialog med bolaget inom 6 månader så re-
kommenderar vi att Håbo Marknads AB avvecklas, vilket innebär att nä-
ringslivsverksamheten via en verksamhetsöverföring inordnas i kommun-
styrelsens organisation.  
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Håbo kommun  

     

 

Angående Håbo Marknads AB 

Inledning/Bakgrund 

Frågan om Håbo Marknads AB och dess roll i kommunens organisation har diskuterats under 

lång tid. Under vården 2015 gjorde PwC en utredning kring bolaget och dess verksamhet. I 

utredningen föreslogs i första hand att markägandet skulle lyftas ur bolaget och säljs till 

kommunen. Vidare föreslogs att näringslivsverksamheten kunde fortsatt bedrivas i bolaget 

under förutsättning att ägarstyrningen av bolaget avsevärt förbättrades. Om ägarstyrningen 

inte ledde till bättre samarbete och dialog med bolaget föreslogs en avveckling av bolagets 

verksamhet.  

 

Markägandet 

Sedan PwC:s utredning gjordes 2015 har bolaget sålt in allt sitt markinnehav till kommunen 

och är således inte längre markägare. Eftersom bolaget inte längre är markägare saknas skäl 

att vidare bedriva den del av bolagets verksamhet som har ägnat sig åt markhantering och 

markförsäljning.  

 

Näringslivsverksamhet 

En del i bolagets verksamhet har varit och är att bedriva näringslivsverksamhet och att i 

samverkan med den kommunala förvaltningen arbeta mot kommunens långsiktiga mål. Redan 

i PwC:s utredning våren 2015 framhölls att de potentiella nackdelarna övervägde fördelarna 

med den här konstruktionen. Dessutom var en absolut förutsättning för verksamhetens vidare 

bedrivande att ägarstyrningen förbättrades för att därigenom få till stånd bättre samverkan och 

dialog mellan bolaget och kommunen inom näringslivsområdet. Vidtagna åtgärder har inte 

lett till önskat resultat vilket bl.a. framgår av en rapport från ÅF från slutet av 2018. Att 

parallellt med kommunens förvaltningsverksamhet också bedriva näringslivsverksamhet i 

bolaget ställer utöver krav på tydlig och effektiv ägarstyrning även krav på omfattande och 

detaljerad samordning i rena managementfrågor. Det betyder att de båda verksamheterna 

måste ha en löpande dialog och samordna även de löpande verksamhetsfrågorna vilket leder 

till mycket arbete och är svårt att uppnå då det är fråga om två skilda organisationer.  

 

Genom att bedriva näringslivsverksamhet såväl i kommunen som i bolaget föreligger 

dessutom en påtaglig risk för suboptimering vilket innebär att samma åtgärder i viss 

utsträckning vidtas både i kommunen och i bolaget. Detta inte minst om det brister i 

samordning och kommunikation. Redan i PwC:s utredning våren 2015 konstaterades att det 

framkommit signaler om suboptimering som riskerade att motverka kommunens samlade 

intressen för att åstadkomma den bästa och mest effektiva näringslivsverksamheten. Brister i 

gemensam och samordnad hantering av näringslivsfrågorna kan dessutom leda till att effekten 

blir närmast kontraproduktiv. Det kan skapa mer förvirring än nytta hos målgruppen. 
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Vidare föreligger, genom konstruktionen med näringslivsbolag, ett onödigt mellanled mellan 

kommunens näringsliv och kommunen i de delar av näringslivsbolagets verksamhet som har 

till syfte att genom en lotsande funktion skapa kontaktytor mellan näringsliv och kommun. 

Näringslivet för en dialog med näringslivsbolaget som i sin tur för dialog med kommunen för 

att lotsa näringslivet in i kommunen. Konstruktionen med delar av näringslivsfrågorna i 

bolaget leder alltså till ett komplicerat ”trepartsförhållande” mellan kommunen, näringslivet 

och bolaget. Direktkontakt mellan kommunen och näringslivet är att föredra då det kortar 

kontaktvägarna och minskar riskerna för missförstånd i kommunikationen.  

 

Det är inte bara i riktningen från näringslivet till kommunen som mellanledet med bolaget 

komplicerar - motsvarande gäller även kommunikationen från kommunen till näringslivet. 

Det är dessutom många gånger svårare att få till stånd samordning och följsamhet med 

kommunen och dess mål när verksamheten bedrivs i bolagsform än vad som är fallet i 

förvaltningsdriven verksamhet. Att så är fallet i relationen mellan kommunen och 

marknadsbolaget har visat sig genom de långvariga och väl dokumenterade problemen med 

styrningen av och samordningen med verksamheten i bolaget.  

 

Eftersom bolagets verksamhet idag har en tämligen begränsad omfattning uppkommer 

dessutom onödiga administrations- och lokalhyreskostnader. Administrationen är närmast att 

betrakta som rent dubbelarbete.  

 

Det finns givetvis även vissa fördelar med näringslivsverksamheten i bolag 

bolagsverksamheten. Igenkänningsfaktorn blir bättre för näringslivet eftersom det förstår 

bolagsverksamhet men inte alltid förstår kommunal struktur, organisation och näringsliv. 

Dessutom kan frågan om bolags- eller förvaltningsdriven verksamhet påverka 

kompetensförsörjningen. Det kan antas att det är lättare för ett bolag att rekrytera personer 

med kunskap och förståelse för näringslivets villkor än vad det är för en kommunal 

förvaltning. Å andra sidan är det förmodligen tvärt om när det gäller personer med kunskap 

om kommunal verksamhet  

 

Sammanfattning  

De senaste årens utredningar visar att det inte längre finns tillräckliga fördelar med bolagets 

verksamhet. Bolaget synes ha spelat ut sin roll, vilket blev särskilt påtagligt efter att bolagets 

markinnehav såldes till kommunen. Den verksamhet (näringslivsverksamheten) som för 

närvarande finns kvar bedrivs dessutom till viss del redan parallellt i kommunen. 

Sammantaget är därför slutsatsen att bolagets verksamhet bör avvecklas och bolaget 

likvideras.  

 

Inom ramen för avvecklingen kommer ingen verksamhet att tas över av kommunen då något 

sådant behov inte finns. Detta innebär att det inte blir fråga om någon verksamhetsövergång 

från bolaget till kommunen utan att det är fråga om en ren avveckling av kvarvarande 

verksamhet i bolaget.  

 

 

Kommunakuten AB 

 

Christer Hjert 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 17 Dnr 2019/00413 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med redovis-

ningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett.

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från

och med 2020-03-01.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram tyd-

liga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma sätt. 

Kommunstyrelsens förvaltning har sett över dels lagstiftningen kring parti-

stöd, samt dess förarbeten, och har även studerat hur andra kommuner gör 

med sina redovisningar.  

Kommunallagen lämnar inte särskilt detaljerade anvisningar för hur redo-

visning av partistöd ska gå till, annat än att den ska gälla ett kalenderår och 

att en särskild granskare ska granska den. Förarbetena till lagen lämnar dock 

lite mer ledning i frågan.  

De kommuner som förvaltningen har granskat har, i de flesta fall, en blan-

kett att använda för redovisningen och vissa har även lagt in i kommunens 

regler för partistöd att redovisning ska ske på denna blankett. Några kom-

muner har även bakat in lite tydligare anvisningar för redovisningen, främst 

baserat på lagens förarbeten, antingen i blanketten eller i kommunens regel-

verk för partistöd.  

Även Håbo kommun har en blankett för redovisning av partistöd sedan tidi-

gare. Denna togs fram av förvaltningen och kommunfullmäktige beslutade 

2017-02-27 § 17 att redovisningen av partistöd från och med redovisningen 

av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av kommunalt 

partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Med hänvisning till uppdraget om att säkerställa att alla partier redovisar på 

samma sätt har förvaltningen sett över befintlig blankett inför kommande 

redovisning. Förvaltningen bedömer blanketten som ändamålsenlig men i 

behov av uppdatering, då den hänvisar till fel version av kommunallagen. 

Blanketten har därför uppdaterats med rätt lagtexthänvisningar. I syfte att 

förtydliga vad redovisningen ska innehålla, och därmed bidra till att säker-

ställa att partierna redovisar på likartat sätt, har förvaltningen lagt till anvis-

ningar till blanketten. Dessa baseras, precis som i flera andra kommuner, på 

Ärende 23
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lagens förarbeten. Fullmäktige föreslås godkänna denna blankett med tillhö-

rande anvisningar. 

För att ytterligare bidra till att säkerställa att partierna redovisar på samma 

sätt, i enlighet med det av kommunfullmäktige givna uppdraget, föreslås 

fullmäktige också besluta att redovisning ska ske på dessa blanketter istället 

för att redovisning kan ske på dem. För att ytterligare förtydliga detta före-

slår förvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderade regler för parti-

stöd, där detta framgår.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande anvisning-

ar 

Förslag till reviderade regler för partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

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

 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 

redovisningen av 2019 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2020-03-01.    
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Kommunstyrelsens förvaltning har sett över dels lagstiftningen kring 

partistöd, samt dess förarbeten, och har även studerat hur andra kommuner 

gör med sina redovisningar.  

Kommunallagen lämnar inte särskilt detaljerade anvisningar för hur 

redovisning av partistöd ska gå till, annat än att den ska gälla ett kalenderår 

och att en särskild granskare ska granska den. Förarbetena till lagen lämnar 

dock lite mer ledning i frågan.  

De kommuner som förvaltningen har granskat har, i de flesta fall, en 

blankett att använda för redovisningen och vissa har även lagt in i 

kommunens regler för partistöd att redovisning ska ske på denna blankett. 

Några kommuner har även bakat in lite tydligare anvisningar för 

redovisningen, främst baserat på lagens förarbeten, antingen i blanketten 

eller i kommunens regelverk för partistöd.  

Även Håbo kommun har en blankett för redovisning av partistöd sedan 

tidigare. Denna togs fram av förvaltningen och kommunfullmäktige 

beslutade 2017-02-27 § 17 att redovisningen av partistöd från och med 

redovisningen av 2016 års partistöd, kan ske på blanketten ”Redovisning av 

kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § Kommunallagen”.  

Med hänvisning till uppdraget om att säkerställa att alla partier redovisar på 

samma sätt har förvaltningen sett över befintlig blankett inför kommande 

redovisning. Förvaltningen bedömer blanketten som ändamålsenlig men i 

behov av uppdatering, då den hänvisar till fel version av kommunallagen. 

Blanketten har därför uppdaterats med rätt lagtexthänvisningar. I syfte att 

förtydliga vad redovisningen ska innehålla, och därmed bidra till att 

säkerställa att partierna redovisar på likartat sätt, har förvaltningen lagt till 
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anvisningar till blanketten. Dessa baseras, precis som i flera andra 

kommuner, på lagens förarbeten. Fullmäktige föreslås godkänna denna 

blankett med tillhörande anvisningar. 

För att ytterligare bidra till att säkerställa att partierna redovisar på samma 

sätt, i enlighet med det av kommunfullmäktige givna uppdraget, föreslås 

fullmäktige också besluta att redovisning ska ske på dessa blanketter istället 

för att redovisning kan ske på dem. För att ytterligare förtydliga detta 

föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige antar reviderade regler för 

partistöd, där detta framgår.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.  

Uppföljning 

Regler för partistöd följs upp regelbundet i enlighet med, av 

kommunfullmäktige antagna riktlinjer för styrdokument. 

Kommunfullmäktige ser över redovisningarna av partistöd årligen.  

Beslutsunderlag 

– Förslag till blankett för redovisning av partistöd, med tillhörande 

anvisningar 

– Förslag till reviderade regler för partistöd 

– Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 137   

__________ 

Beslut skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 

Hemsidan – författningssamlingen och habo.se/politiker  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 137 Dnr 2019/00062 

Redovisningar av partistöd för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av

partistöd år 2018.

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2020 års partistöd hanteras

i separat beslut vid årsskiftet 2019/2020.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inför nästa års re-

dovisning ska ta fram tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier

redovisar på samma sätt.

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett än-

damål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende granskare 

ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har 

inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd. Re-

dovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års inkomstbas-

belopp. Inkomstbasbelopp för år 2020 beräknas senare under 2019. Så snart 

detta gjorts kan partistöd för år 2020 beräknas och utbetalas. Detta får hante-

ras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 179 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 154 

Tjänsteskrivelse 2019-07-30 

Samtliga partiers redovisningar av partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: kommunfullmäk-

tige beslutar att kommunstyrelsen inför nästa års redovisning ska ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut eller om fullmäktige bifaller kommunsty-

relsens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Partierna i kommunfullmäktige 

Uppdragslista 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLER FÖR 

Partistöd 



 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2019/00413 nr 93197 

Gäller för  Partier representerade i kommunfullmäktige 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2017/00625 nr 79271, KF 2017-12-04 § 150 

Relaterade styrdokument -  



 

 REGLER 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00413 nr 93197 

 

 

  

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-04, § 150. 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd.  

Därutöver gäller följande i Håbo kommun: 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Håbo kommun utgår till de partier som representerade i enlighet med 

vad som föreskrivs i 3 kap 29 § i kommunallagen.  

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet i Håbo kommun består av: 

- ett grundstöd som uppgår till 40% av det gällande årets inkomstbasbelopp per parti 

och år, samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 30% av det gällande årets inkomstbasbelopp per 

mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår endast under 6 månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska senast årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har används för det ändamål som anges i 3 kap 29 § kommunallagen. Till 

redovisningen ska en granskningsrapport enligt 3 kap 31 § bifogas. Redovisning ska ske på 

blankett Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i förskott i mars månad. Utbetalning sker efter beslut i 

fullmäktige.  

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 

föreskriven tid får fullmäktige besluta att stöd för nästkommande år inte ska betalas ut.   

 

 



 

 ANVISNING  1 1(1) 11T11T 

 12T12TDatum 12T12TVår beteckning 

 2019-11-29  

 

Anvisningar för redovisning av erhållet kommunalt partistöd  

Kommunfullmäktige i Håbo kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige.  

 

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning till kommunen. 

Redovisningen ska visa att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 

kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att stärka partiets ställning i den 

kommunala demokratin.  

 

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg Mottagaren utser själv en särskild 

granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 

partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. 

 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnar in redovisning och 

granskningsrapport enligt kommunallagens krav.  

 
Redovisningens innehåll  

(Information hämtad från regeringens proposition 2013/14:5, s. 78-79)  

Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet 

att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.  Den närmare 

utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande 

uttalande: 

 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild 

av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det 

partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt 

sparats från tidigare år.” 

 

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka 

partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken 

mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, 

samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

Redovisning 

För redovisning, använd blanketten på nästa sida.  

 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december varje år och lämnas in senast sex 

månader efter redovisningsperiodens utgång (30 juni varje år) 

 

Redovisning lämnas in till kommunens Kontaktcenter för vidarebefordran till kommunstyrelsens 

kansli, alternativt mejlas till kommunstyrelsen@habo.se.  

mailto:kommunstyrelsen@habo.se


 

 BLANKETT 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-29  

 

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen 

1. Administrativa uppgifter 
Partiets namn Organisationsnummer 

Redovisningen avser år Erhållet partistöd 

2. Ekonomisk redovisning 

Post1 Belopp1 

Post2 Belopp2 

Post3 Belopp3 

Post4 Belopp4 

Post5 Belopp5 

Post6 Belopp6 

Post7 Belopp7 

Post8 Belopp8 

Post9 Belopp9 

Post10 Belopp10 

Post11 Belopp11 

Post12 Belopp12 

Post13 Belopp13 

Post14 Belopp14 

 Summa 

Ovanstående ekonomiska redovisning är med sanningen överensstämmande. 

3. Underskrift 
Kassör Ort och datum 

Namnförtydligande 



 

 BLANKETT 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-11-29  

 

4. Beskrivning av hur partistödet har använts 
Beskrivning 

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har 
använts i enlighet med intentionerna i 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5. Underskrift 
Ordförande Ort och datum 

Namnförtydligande 

 

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd 

Undertecknad har granskat ovanstående redovisning enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen och intygar 
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet. 

6. Underskrift 
Särskild granskare Ort och datum 

Namnförtydligande 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 18 Dnr 2019/00411 

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 enligt nedan.

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-03-10

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens

kansli.

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-06-30

inkomma med en redovisning av användningen av 2019 års partistöd.

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2018 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för kommun-

fullmäktige (KF 2019-09-30 § 137). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2020 års inkomstbasbelopp är 66 800 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna 247 160 kr 

Moderaterna 227 120 kr 

Sverigedemokraterna 187 040 kr 

Centerpartiet 86 840 kr 

Bålstapartiet 86 840 kr 

Liberalerna 66 800 kr 

Vänsterpartiet 66 800 kr 

Kristdemokraterna 46 760 kr 

Miljöpartiet 46 760 kr 

Totalt 1 062 120 kr 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Regler för partistöd (bifogas ej) 

Beslut KF 2019-09-30 § 137   

______________ 

Ärende 24



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00411 nr 93204 

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

 

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2020 enligt 

nedan.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till 

kommunstyrelsens kansli.    

3. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2020-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2019 års partistöd.   

 

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun. Alla partier i kommunfullmäktige har inkommit 

med de redovisningar av användningen av 2018 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med. Dessa har redan redovisats för 

kommunfullmäktige (KF 2019-09-30 § 137). 

Partistödet beräknas med hjälp av inkomstbasbeloppet. Varje parti erhåller 

ett grundstöd om 40 % av detta belopp och därefter ett mandatstöd med 30 

% av inkomstbasbeloppet per mandat. 2020 års inkomstbasbelopp är 66 800 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Totalt 

Socialdemokraterna 247 160 kr 

Moderaterna 227 120 kr 

Sverigedemokraterna 187 040 kr 

Centerpartiet 86 840 kr 

Bålstapartiet 86 840 kr 

Liberalerna 66 800 kr 

Vänsterpartiet 66 800 kr 

Kristdemokraterna 46 760 kr 

Miljöpartiet 46 760 kr 

Totalt 1 062 120 kr 

   

 
Ärendet 

Kommunallagen kap 2, 9-12 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 

har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00411 nr 93204 

 

Redovisningar av partistöd 

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års 

partistöd. Dessa har redan redovisats för kommunfullmäktige (KF 2019-09-

30 § 137) 

Redovisning av 2019 års partistöd  

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2019 års 

partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 2020-06-30 för att sedan redovisas för 

kommunfullmäktige. Blankett för redovisningen finns. 

Utbetalning av partistöd 2020 

Enligt reglerna för kommunalt partistöd i Håbo kommun erhåller ett parti 

som är representerat i kommunfullmäktige dels ett grundstöd om 40 % av 

det gällande årets inkomstbasbelopp samt ett mandatstöd som uppgår till 30 

% av det gällande årets inkomstbasbelopp per mandat i 

kommunfullmäktige. 2020 års inkomstbasbelopp är 66 800 kronor. Mot 

bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 

enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 11 26 720 kr 220 440 kr 247 160 kr 

Moderaterna 10 26 720 kr 200 400 kr 227 120 kr 

Sverigedemokraterna 8 26 720 kr 160 320 kr 187 040 kr 

Centerpartiet 3 26 720 kr 60 120 kr 86 840 kr 

Bålstapartiet 3 26 720 kr 60 120 kr 86 840 kr 

Liberalerna 2 26 720 kr 40 080 kr 66 800 kr 

Vänsterpartiet 2 26 720 kr 40 080 kr 66 800 kr 

Kristdemokraterna 1 26 720 kr 20 040 kr 46 760 kr 

Miljöpartiet 1 26 720 kr 20 040 kr 46 760 kr 

Totalt 41 240 480 kr 821 640 kr 1 062 120 kr 

 

För att partistödet ska kunna utbetalas i den tid som reglerna för kommunalt 

partistöd föreskriver måste samtliga partier lämna kontouppgifter för 

utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens kansli senast 2020-03-10.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utbetalning av partistöd finansieras inom gällande års budgetram 

Uppföljning 

Beslutet följs upp när partierna redovisar användningen av partistödet.  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00411 nr 93204 

 

Beslutsunderlag 

– Regler för partistöd (bifogas ej) 

– Beslut KF 2019-09-30 § 137   

__________ 

Beslut skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli, för hantering av utbetalningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 137 Dnr 2019/00062  

Redovisningar av partistöd för år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2018.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2020 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2019/2020. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att inför nästa års re-

dovisning ska ta fram tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier 

redovisar på samma sätt.   

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett än-

damål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende granskare 

ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har 

inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd. Re-

dovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års inkomstbas-

belopp. Inkomstbasbelopp för år 2020 beräknas senare under 2019. Så snart 

detta gjorts kan partistöd för år 2020 beräknas och utbetalas. Detta får hante-

ras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-09-16 § 179 

Protokollsutdrag KSAU 2019-09-02 § 154 

Tjänsteskrivelse 2019-07-30 

Samtliga partiers redovisningar av partistöd 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande tilläggsyrkande: kommunfullmäk-

tige beslutar att kommunstyrelsen inför nästa års redovisning ska ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2019-09-30  

Kommunfullmäktige    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut eller om fullmäktige bifaller kommunsty-

relsens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Partierna i kommunfullmäktige 

Uppdragslista 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 10 Dnr 2019/00441 

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja vård- och omsorgsnämndens

hemställan om att utöka investeringsram för ny gruppbostad med 20,3 mil-

joner kronor för åren 2020-2021, uppdelat enligt nedan.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka vård- och omsorgsnämndens inve-

steringsram för år 2020 med 6 miljoner kronor för att finansiera investe-

ringsutgifter för LSS boendet.

3. Kommunfullmäktige noterar att kostnaderna för året 2021 uppgår till 14,3

miljoner kronor och tas upp i investeringsbudgeten för året 2021.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att utreda en

alternativ placering av LSS-boendet.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med framta-

gande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av upphandling. 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20

- Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13

- Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur

Ärende 25



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-01-27  

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut 

med tillägget att förvaltningen ges i uppdrag att utreda en alternativ place-

ring av LSS-boendet.   

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller för-

valtningens förslag till beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande 

och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Biträdande kommundirektör 

 

 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00441 nr 93489 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Mattias Jonsgården, Biträdande kommundirektör 
0171-464375 
mattias.jonsgarden@habo.se 

 

Hemställan om utökad budget för ny gruppbostad 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja vård- och 

omsorgsnämndens hemställan om att utöka investeringsram för ny 

gruppbostad med 20,3 miljoner kronor för åren 2020-2021, uppdelat 

enligt nedan.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka vård- och 

omsorgsnämndens investeringsram för år 2020 med 6 miljoner kronor 

för att finansiera investeringsutgifter för LSS boendet. 

3. Kommunfullmäktige noter att kostnaderna för året 2021 uppgår till 14,3 

miljoner kronor och tas upp i investeringsbudgeten för året 2021. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av investeringen får ske 

med extern upplåning. Kommunstyrelsen får återkomma till 

kommunfullmäktige när behovet uppstår. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har till kommunfullmäktige begärt om att få en 

utökad investeringsram för ny gruppbostad på Dalvägen (VOU § 123). 

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020.  

Vård- och omsorgsnämnden gav i februari 2019 förvaltningschef i uppdrag 

att beställa en förstudie för nybyggnation av en gruppbostad för inflyttning 

hösten 2020. Kommunens lokalförsörjningschef har tagit fram en förstudie 

som presenteras i bilaga till denna tjänsteskrivelse.  

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling. 

 
Ärendet  

Socialförvaltningen har i lokalförsörjningsplanen konstaterat att det finns 

behov av att starta en ny gruppbostad år 2020 och det underlag som tagits 

fram redovisar en plan för uppförande av ny gruppbostad.  

Gruppbostad är en insats som beviljas enligt Lag (1993:387) om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS), § 9:9.  
 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00441 nr 93489 

 

Socialförvaltningen har beskrivit krav på gruppbostaden i ett arbetsmaterial 

”Funktionsprogram Gruppbostad LSS 2019-04-04”, vilket utgör en första 

del i ett tänkt funktionsprogram för gruppbostäder. Arbetsmaterialet har 

utgjort förvaltningens kravspecifikation i förstudien.  

Gruppbostaden planeras att uppföras på Dalvägen. Investeringskostnaden 

uppgår, enligt alt 2 i underlaget, till 20,3 miljoner kronor. Enligt alt 2 ska 

samtliga lägenheter bli 50 kvm för att ge ökad flexibilitet i användningen. 

 

Tidplan för projektet är ett planerad färdigställande kvartal 4 år 2021. 

Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att uppdra åt förvaltningschef att 

beställa från fastighetsavdelningen en projektstart för nybyggnation av ny 

gruppbostad (VOU § 38). Planeringsfasen som nu inleds görs med 

framtagande av förfrågningsunderlag (FFU) samt genomförande av 

upphandling. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Investeringskostnaden uppgår till drygt 20 miljoner kronor. Beräknad årlig 

driftskostnad är 4,5 miljoner kronor exklusive hyra. Vård- och 

omsorgsnämnden behöver begära investeringsmedel för uppförande av 

gruppbostaden samt budgetera för driften av verksamheten. I 

tjänstemannaförslaget till budget för vård- och omsorgsnämnden för 2020 

finns denna verksamhet inte medtagen då sannolikheten att verksamheten är 

klar för drift under året är mycket liten. 

Enligt beräkning från kalkylator kommer kostnaderna att uppgå till ca 20,3 

mkr under en 3 års period. År 2020 är kostnaden beräknat till ca 6 mkr, år 

2021 till 14,3 mkr. 

Uppföljning 

Kostnaderna för år 2020 följs upp i samband med bokslut 2020 till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse nr 93489, daterad 2019-12-20  

– Tjänsteskrivelse VON nr 3683, daterad 2019-02-13  

– Dalvägen LSS boende, beslutsunderlag, LINK arkitektur  

 

 __________ 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Biträdande kommundirektör 

Ekonomichef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 
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BAKGRUND OCH BESKRIVNING
LSS-BOENDE VID DALVÄGEN, BÅLSTA

BAKGRUND OCH BESKRIVNING

Håbo Kommun är i behov av ett friliggande LSS-boende i Bålsta. 
Vid Dalvägen finns en sedan länge detaljplanelagd fastighet som 
lämpar sig för detta.

LSS-boenden ska placeras i bostadsområden och vara en del av 
dessa. Det ska upplevas inkluderande och undvika att uppfattas 
som en institution. Samtidigt är det viktigt med viss avskildhet och 
en känsla av trygghet. 

BEHOVSANALYS

Det finns redan idag ett behov av friliggande LSS-boende i Håbo 
Kommun och prognosen är att det kommer behövas ett nytt sådant 
ungefär vart tredje år för en tid framöver. Fristående LSS-boende 
har som standard sex stycken lägenheter för lika många boende.

Detta planerade boende består av totalt sex lägenheter, med 
en boende per lägenhet. Alla lägenheterna har redan individer 
kopplade så gruppbostaden kommer att vara fullbelagd från start. 

PROGRAM
Programmet utgår dels från Håbo Kommuns dokument 
”Funktionsprogram Gruppbostad LSS” daterat 20190405, som är 
ett arbetsdokument under framtagande. Utöver det så har detta 
boende särskilda krav på några större lägenheter anpassat efter de 
behov de tilltänkta boende har. 

Husets sex lägenheter är kopplade två och två och ligger alla med 
entré från den gemensamma delen men kan även ha entré direkt 
utifrån. I ”Alternativ 1” är fyra lägenheter ca 40 kvm och två ca 50 
kvm för att få plats för taklyft, duschvagn, rullstolsparkering osv. 

För framtida flexibilitet kan det vara bra att fler eller alla lägenheter 
är 50 kvm. Ett alternativt förslag där alla lägenheter är 50kvm, 
”Alternativ 2”, finns med i detta beslutsunderlag.

D A L V Ä G E N

LSS-boendet sett från väst
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PLATSANALYS
PLATSEN OCH NÄROMRÅDET

Situationsplan med information från detaljplan i rött
Skala 1:1000 (A3)

SKALA 1:1000

Ortofoto över Bålsta och aktuell fastighet (bild: Eniro)

Fastigheten sett från sydost (bild: Google maps)

Fastigheten sett från nordost (bild: Google maps)

Villor söder om fastigheten (bild: Google maps)

NÄROMRÅDET

Den aktuella fastigheten ligger nordväst om Bålsta centrum vid 
Dalvägen. Det tar ca 15 min att gå och 5 min att cykla de ca 1,5 
km mellan tomten och centrum. Längs Dalvägen löper en gångväg 
som skiljs åt från bilvägen med en trädallé. 

Området kring fastigheten är främst bebyggt med 1-plans- och 
1,5-plansvillor och låga garagelängor från 1970- 1980-tal. Alla 
bostadshus har svarta sadeltak och fasaderna har mestadels målad 
stående träpanel, ibland i kombination med tegel eller puts. Norr 
om fastigheten ligger Västerängskolan, som i dagsläget utnyttjar 
grönområdet där den aktuella fastigheter ligger. Det gör även de 
förskolor som finns i områdets närhet. 

I närhet av fastigheten finns bland annat en boulebana samt 
en tennisbana och många öppna gräsytor. I väster ligger ett 
skogsparti som ramar in en större grön allmänning. Området 
är ett populärt rekreationsområde. Söder om den aktuella 
fastigheten planeras Gröna dalen som föreslås utvecklas till 
en stadspark som binder ihop de centrala delarna av Bålsta 
med Mälaren och sammanför Bålstas bostadsområden. 
 

DETALJPLAN

Gällande detaljplan är fastställd och godkänd 1971 (se nästa sida). 
Detaljplanens gräns sammanfaller med den aktuella fastighetens 
gräns. Enligt Håbo Kommuns planavdelning så skiljer sig 
dragningen av detaljplanegränsen något mellan kommunens och 
länsstyrelsens kartor, men denna skillnad är marginell och är inget 
som äventyrar detta projekt.

Detaljplanen innehåller en del överkryssade linjer från ett tidigare 
detaljplaneförslag, därför har vi tagit fram en tydligare tolkning av 
planen med gällande linjer i rött (se plan till höger). 

Fastigheten har planbeteckningen A, dvs ”område för allmänt 
ändamål”. Högsta byggnadshöjd över omgivande markplan är 
begränsat till 3 meter.  Närmast Dalvägen finns ett område som 
inte får bebyggas, varav en del är reserverat för ledningar i mark 
(U-område). I detaljplanen finns förslag på en gångväg som kopplar 
samman Dalvägen, Tärnavägen och gångvägen norr om tomten.

FASTIGHETEN
Marken är relativt flack med svag lutning upp mot nordväst. 
Sydväst om fastigheten, mot villorna, löper ett dike. Idag är 
fastigheten en del av ett större grönområde med öppna gräsytor 
och några enstaka träd. De flesta träden ligger precis i gränsen till 
eller utanför fastigheten, förutom en stor hängbjörk som står inom 
fastighetsgränserna. Projektets ambition är att bevara befintliga 
träd i så stor utsträckning som möjligt. En ej anlagd gångstig löper 
diagonalt över tomten och har troligen uppkommit för att det är 
den genaste vägen till gång- och cykelvägen i nordväst. 

LSS DALVÄGEN
SKISS
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PLATSANALYS
GÄLLANDE DETALJPLAN

Gällande detaljplan från 1971. (Håbo Kommun) Markering av aktuell fastighet i rött. 
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HÅLLBARHET
FOKUSOMRÅDEN FÖR HÅLLBARHET

8 PROJEKTSPECIFIKA FOKUSOMRÅDEN

Till detta projekt har vi valt ut åtta fokusområden för hållbarhet.
Dessa bygger på, och är ett urval av, Håbo Kommuns mål och 
strategier för en hållbar kommun, i kombination med strategier som 
valts ut vid genomgång av Link Arkitekturs hållbarhetskompass. 

Miljöcertifiering är ett sätt att säkerställa hållbarhet och 
miljöanpassning för ett projekt. I detta projekt är målet att eftersträva 
de målsättningar som finns för certifieringen ”Miljöbyggnad Silver”, 
men projektet kommer ej ansöka om certifiering. 

HÅBO KOMMUNS HÅLLBARHETSARBETE

Håbo kommun har sin utgångspunkt i kommunens vision, ”Vårt 
Håbo 2030”. En av inriktningarna i Håbo kommuns vision är att 
i Hållbara Håbo finns det goda livet. Visionen hanterar de tre 
dimensionerna ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. I 
Hållbara Håbo ska vi:

• ta vårt långsiktiga ansvar för natur och klimat 

• ha giftfria miljöer

• vara energieffektiva och fossilbränslefria

• skapa naturmiljöer med mångfald 

• arbeta för jämlikhet och delaktighet

• använda våra tillgångar och resurser ansvarsfullt öka 
kretsloppstänkandet 

3. AVFALL
Håbo Kommun har som mål att öka kretsloppstänkandet vid 
avfallshantering. Det innebär till exempel att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen samt öka materialåtervinningen. 
Håbo Kommuns ”Avfallsplan 2016-2025” ska tas i beaktande.

I detta projekt gäller det bland annat att säkerställa utrymmen för 
källsortering, med extra fokus på tillgänglighet. Det ska finnas plats 
både inomhus och i tex miljörum för följande fraktioner: matavfall, 
restavfall, returpapper, pappersförpackningar, metallförpackningar, 
färgade och ofärgade glasförpackningar samt plastförpackningar.  

8. EKONOMI & VÄRDESKAPANDE

Förvaltningen av byggnaden ska vara i åtanke vid utformningen. 
Lösningar och material ska kunna repareras och underhållas 
med ett ekonomiskt hållbart perspektiv. 

LSS-boendet planeras i närområdet kring Bålsta centrum, där 
man har en övergripande plan om att förtäta samhället för att 
skapa bättre hållbarhet. En tätare stad ger ett bättre underlag 
för lokala samhällsfunktioner och service, vilket även kan minska 
bilberoendet.

Ett väl genomfört projekt kan bli en bra referens för de framtida 
projekt som man ser behov av redan idag. Projektet kan bli 
värdeskapande genom att stärka kommunens hållbarhetsprofil 
och attraktionskraften till området. 

SAMMANFATTNING HÅLLBARHETSFOKUS 

• Klimatsmarta energilösningar

• Trä och andra miljövänliga material prioriteras

• Tillgänglig källsortering eftersträvas

• Viktigt med hantering av dagvatten

• Upplevelserika utemiljöer med biologisk mångfald

• Tillgänglighet och trygghet är viktiga ledord

• En god boendemiljö stöder god hälsan

• Ett väl genomfört projekt kan skapa mervärden 

6. TRYGGHET & IDENTITET

I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till 
utsatta grupper, minoriteter och resurssvaga ska vara starkt. Detta 
beskrivs till exempel i dokumentet “Full delaktighet i Håbo 2016-
2019”.

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet är ledord vid utformningen 
av boendet. Det är viktigt att skapa både synlighet och integritet, 
likaså plats för både aktivitet och stillhet. Orienterbarhet och tydliga 
rumssamband är av hög prioritet. Det bör vara en lugn miljö utan 
allt för många kulörer, mönster eller material. Variation av dessa 
kan användas för att förtydliga funktioner, ytor och rumsligheter. 

7. HÄLSA
Håbo Kommun har som mål att främja sambandet mellan 
människors hälsa, genom goda fysiska och sociala miljöer, och 
hållbar samhällsutveckling i kommunen. Man vill möjliggöra för 
rörligt friluftsliv och rekreation. 

En god boendemiljö kan hjälpa till att stärka individen och 
den fysiska och psykiska hälsan. Målet om god hälsa kopplar 
starkt samman med målet om giftfria material, som påverkar 
inomhusmiljön.  Ljud- och ljusmiljö är viktigt då många boende är 
känsliga för intryck. Det kan handla om att reducera oönskade ljud 
och förstärka positiva ljud, samt möjlighet för de boende att själva 
regelera ljus efter behov, dygn och årstid. 

5. GRÖNSTRUKTUR & BIODIVERISTET
Håbo Kommun har som mål att skapa och bevara naturmiljöer 
med mångfald. I det ingår bland annat att skydda naturresurser, 
stärka ekosystemtjänster samt att skydda, bevara och utveckla 
naturmiljöer och den biologiska mångfalden. Behovet av gröna 
miljöer för kommunens invånare ska tillgodoses.

I projektet kan det handla om tillgänglig och upplevelserik 
utemiljö med mycket grönska och möjlighet till odling. Det är 
viktigt med olika platser för avskildhet, aktivitet och vila. Det 
innefattar till exempel även att värna om befintliga träd och skapa 
gröna tak. Fastigheten ligger i vad som idag används som ett 
rekreationsområde. En nybyggnad kommer att minska grönytan. 
Passage genom området kommer fortfarande vara möjligt.

Det nya området “Gröna Dalen” och den planerade utvecklingen 
av grönområdet blir en tillgång för de boende. Viktigt är att 
tillgänglighet säkerställs.   

4. BLÅSTRUKTUR
I Håbo Kommun vill man skydda vattenresurser, säkerställa hållbar 
dagvattenrening och stärka ekosystemtjänster. Projekt och 
lösningar bör anpassas till ett i framtiden förändrat klimat.

I detta projekt bör man i senare skede ta i beaktande att ökad mängd 
dagvatten troligen kommer uppstå. Marken inom fastigheten 
ligger inom en avrinningszon  och sluttar nedåt mot ett dike. 

I samband med det nya planerade området i söder, ”Gröna 
Dalen” har man tankar om att dagvattenhanteringen kan 
användas till att skapa öppet vatten inom rekreationsområdet. 
Dagvattenhanteringen för fastigheten bör synkroniseras med 
tankarna för Gröna Dalen.

2. MATERIAL
Håbo Kommun har som mål att bli en giftfri och resurseffektivkommun, 
bland annat genom att minska användningen av miljö- och 
hälsofarliga ämnen. Det innebär även att förebygga uppkomsten 
av avfall, öka återanvändningen samt öka materialåtervinningen 
tex i byggprocessen, vilket även kopplar till målet om minskat avfall. 
 
Byggsektorn står idag för 20% av Sveriges totala klimatpåverkan, 
lika mycket som biltrafiken på vägarna. Senaste forskningen visar 
att byggnaders byggnadsmaterial har en större klimatpåverkan 
än byggnadens energianvändning. Trä och andra klimatsmarta 
material med låg miljöpåverkan förespråkas i projektet. Om 
möjligt kan återbrukade material och produkter användas. För att 
säkerställa att nya material är klimatsmarta och giftfria kan man tex 
använda sig av godkända material i miljödatabaser som Sunda Hus 
eller Byggvarubedömningen.

1. ENERGISMART DESIGN

Håbo Kommun har som mål att bli en fossilbränslefri kommun. 
Strategier är bl.a. att öka den egenproducerade förnybara energin, 
minimera energiförbrukningen, minska effekttoppar för el samt att 
säkerställa anpassning till ett förändrat klimat. 

För detta projekt kan det handla om att anpassa utformningen 
av byggnaden till platsen, tillgodose behov av dagsljus och 
solavskärmning samt installera energieffektiv belysning.

Som huvudsystem för energiförsörjning kan tex bergvärme 
och andra lösningar utredas. Fjärrvärmen är ej aktuellt för detta 
projekt. Energiåteranvändning kan vara en lösning att använda 
sig av. Kompletterande energiproduktion kan till exempel ske i 
form av solceller på taket. Enligt Energirådgivningens Solkarta 
finns ‘strålande’ förutsättningar för solceller i söderläge i området.  
(Källa: http://energiradgivningen.se/solkartan)
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RITNINGAR
SITUATIONSPLAN
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BESKRIVNING SKISS
LSS BOENDE FÖR 6 PERSONER

DEN HÄR SKISSEN ÄR PRELIMINÄR OCH TÄNKT SOM ETT
UNDERLAG FÖR FORTSATTA DISKUSSIONER OM BÅDE
PLACERING OCH PROGRAM.

PROGRAM
6 BOSTÄDER PÅ 40 KVM MED HYGIENRUM SOM HAR MÅTT
SOM MÖJLIGGÖR FÖR HJÄLPARE, I ÖVRIGT UPPFYLLER
MÅTTEN DE KRAV SOM STÄLLS PÅ EN BOSTAD I DENNA
STORLEK. BOSTADENS HUVUDENTRE NÅS FRÅN DE
GEMENSAMMA UTRYMMENA. MÖJLIGHET TILL ENTRÉ
UTIFRÅN FINNS.

DET GEMENSAMMA BOSTADSUTRYMMET HAR OLIKA
VISTELSEZONER. ALLA YTOR HAR DAGSLJUS OCH INGA
KORRIDORER FINNS. KÖK OCH MATPLATS, SOM BRUKAR BLI
HJÄRTAT, CENTRALPUNKTEN, LIGGER I ANSLUTNING TILL
ENTRÉN OCH GER MÖJLIGHET TILL GOD KONTAKT MED DE
SOM KOMMER OCH GÅR.

UTEPLATSEN LIGGER I GOTT VÄDERSTRECK, OCKSÅ DEN I
NÄRA ANSLUTNING TILL KÖKET.

PERSONALUTRYMMEN ÄR SIDOORDNADE.

PLACERING
HUSETS PLACERING FÖLJER DEN BEFINTLIGA STRUKTURENS
RIKTNINGAR. HUSET ÄR VÄL INDRAGET FRÅN DALVÄGEN,
DELS PGA BEFINTLIGA TRÄD, DELS FÖR ATT SKAPA EN
AVSKILD, LUGN TRÄDGÅRD FÖR DE BOENDE.
FÖRRÅDSBYGGNADENS PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL
HUSET RAMAR IN ETT SLAGS TORG VID ENTRÉN.
PERSONALYTOR ÄR MER VÄNDA MOT ENTRÉN OCH PARKEN,
MEDAN DE BOENDE HAR FÖNSTER FRÄMST MOT DEN EGNA
GÅRDEN.

ANGÖRING
INFART SKER FRÅN DALVÄGEN. VÄNDRADIE FÖR
FÄRDTJÄNSTBUSS INRITAD I FÖRSLAGET. PARKERING FÖR
RÖRELSEHINDRAD NÄRA ENTRÉN, SAMT
KANSTENSPARKERING FÖR 3 BILAR.

VEGETATION
ALLA TRÄD PÅ RITNINGEN ÄR BEFINTLIGA, MED UNGEFÄRLIG
PLACERING. FÖRSLAGET TAR HÄNSYN TILL DESSA OCH HAR
SOM AMBITION ATT MAJORITETEN AV TRÄDEN SKA BEVARAS.
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SKALA 1:500
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BESKRIVNING SKISS
LSS BOENDE FÖR 6 PERSONER

DEN HÄR SKISSEN ÄR PRELIMINÄR OCH TÄNKT SOM ETT
UNDERLAG FÖR FORTSATTA DISKUSSIONER OM BÅDE
PLACERING OCH PROGRAM.

PROGRAM
6 BOSTÄDER PÅ 40 KVM MED HYGIENRUM SOM HAR MÅTT
SOM MÖJLIGGÖR FÖR HJÄLPARE, I ÖVRIGT UPPFYLLER
MÅTTEN DE KRAV SOM STÄLLS PÅ EN BOSTAD I DENNA
STORLEK. BOSTADENS HUVUDENTRE NÅS FRÅN DE
GEMENSAMMA UTRYMMENA. MÖJLIGHET TILL ENTRÉ
UTIFRÅN FINNS.

DET GEMENSAMMA BOSTADSUTRYMMET HAR OLIKA
VISTELSEZONER. ALLA YTOR HAR DAGSLJUS OCH INGA
KORRIDORER FINNS. KÖK OCH MATPLATS, SOM BRUKAR BLI
HJÄRTAT, CENTRALPUNKTEN, LIGGER I ANSLUTNING TILL
ENTRÉN OCH GER MÖJLIGHET TILL GOD KONTAKT MED DE
SOM KOMMER OCH GÅR.

UTEPLATSEN LIGGER I GOTT VÄDERSTRECK, OCKSÅ DEN I
NÄRA ANSLUTNING TILL KÖKET.

PERSONALUTRYMMEN ÄR SIDOORDNADE.

PLACERING
HUSETS PLACERING FÖLJER DEN BEFINTLIGA STRUKTURENS
RIKTNINGAR. HUSET ÄR VÄL INDRAGET FRÅN DALVÄGEN,
DELS PGA BEFINTLIGA TRÄD, DELS FÖR ATT SKAPA EN
AVSKILD, LUGN TRÄDGÅRD FÖR DE BOENDE.
FÖRRÅDSBYGGNADENS PLACERING I FÖRHÅLLANDE TILL
HUSET RAMAR IN ETT SLAGS TORG VID ENTRÉN.
PERSONALYTOR ÄR MER VÄNDA MOT ENTRÉN OCH PARKEN,
MEDAN DE BOENDE HAR FÖNSTER FRÄMST MOT DEN EGNA
GÅRDEN.

ANGÖRING
INFART SKER FRÅN DALVÄGEN. VÄNDRADIE FÖR
FÄRDTJÄNSTBUSS INRITAD I FÖRSLAGET. PARKERING FÖR
RÖRELSEHINDRAD NÄRA ENTRÉN, SAMT
KANSTENSPARKERING FÖR 3 BILAR.

VEGETATION
ALLA TRÄD PÅ RITNINGEN ÄR BEFINTLIGA, MED UNGEFÄRLIG
PLACERING. FÖRSLAGET TAR HÄNSYN TILL DESSA OCH HAR
SOM AMBITION ATT MAJORITETEN AV TRÄDEN SKA BEVARAS.

Situationsplan skala 1:500 (A3)

PLANLÖSNING

Byggnaden består av 6 stycken bostäder på 40 kvm alternativt 50 
kvm med hygienrum som har mått som möjliggör för hjälpare. I 
övrigt uppfyller måtten de krav som ställs på en bostad i denna 
storlek. 

Bostadens huvudentré nås från de gemensamma utrymmena. 
Möjlighet till entré utifrån till varje enskild lägenhet finns.

Det gemensamma bostadsutrymmet har olika vistelsezoner. Alla 
ytor har dagsljus och inga korridorer finns. Kök och matplats, som 
brukar bli hjärtat, centralpunkten, ligger i anslutning till entrén 
och ger möjlighet till god kontakt med de som kommer och går.

Uteplatsen ligger i gott väderstreck, också den i nära anslutning 
till köket.

Personalutrymmen är sidoordnade.

PLACERING
Husets placering följer den befintliga strukturens riktningar. Huset 
är väl indraget från Dalvägen, delsvis för att skapa en avskild, 
lugn trädgård för de boende. Personalytor är vända mot entrén 
och parken, medan de boende har fönster främst mot den egna 
gården.

ANGÖRING
Infart sker från Dalvägen. Vändradie för färdtjänstbuss inritad 
i förslaget. Parkering för rörelsehindrad nära entrén, samt 
kanstensparkering för 3 bilar. 

UTEMILJÖ
Det är viktigt att rama in gården och tillföra grönska för att skapa 
avskildhet samt plats för olika aktiviteter. Varje lägenhet har egen 
uteplats som nås via en tillgänglig gångvägen runt byggnaden. 

Alla träd på ritningen är befintliga, med ungefärlig placering. Inne 
på fastigheten står en stor hängbjörk. Förslaget tar hänsyn till de 
befintliga träden och har som ambition att majoriteten av träden 
ska bevaras. 

SKALA 1:500 METER
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RITNINGAR
ALTERNATIV 1: 4 LGH Á 40 KVM + 2 LGH Á 50 KVM
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RITNINGAR
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GESTALTNING
SKALA, MATERIAL, KULÖR

GESTALTNING

SKALA

LSS-boendet får en skala som är i samklang med omgivande 
bebyggelse. Byggnaden är i ett plan och uppdelad i flera 
sammansatta volymer som skapar intressanta kompositioner 
beroende på varifrån man ser byggnaden. Vid entrén ramas ett litet 
entrétorg in med hjälp av den kompletterande förrådsbyggnaden. 
En gemensam uteplats i gott väderstreck skyddad av huskroppar 
på tre sidor formas av byggnaden. Cykelförvaring med tak placeras 
med fördel nära entré.

MATERIAL & KULÖR

Byggnaden föreslås att främst bestå av trä och andra klimatsmarta 
och giftfria material med låg miljöpåverkan. Om möjligt kan 
med fördel återbrukade material och produkter användas.  

STOMME
Till stomme föreslås trä som huvudmaterial.

FASAD
Till fasadmaterial föreslås träpanel. Man kan till exempel använda 
värmebehandlad panel, thermowood, som lämnar träet synligt el-
ler ha en målad panel. Fönster, partier och dörrar föreslås även de 
vara i trä.

TAK
Takytorna mot söder och väster föreslås få täckning av plåt eller 
takpapp. På dessa ytor finns plats för solceller. Takytorna mot norr 
och öster samt på förrådsbyggnaden kan istället få mossedumtak.

INTERIÖR
Det är viktigt att interiören känns lugn och välkomnande. Med för-
del används synligt trä och ljusa kulörer,  som kompletteras med 
kontrastfärger för orienterbarhet och tillgänglighet. Det är viktigt 
med fönsterplaceringar som ger utblickar mot gården och grön-
skan utanför.
 

UTEMILJÖ
Det är viktigt med en artrik och stimulerande utemiljö, gärna med 
plats för odling och ett växthus. Utrustning för träning och rekrea-
tion är prioriterat för att motivera till rörelse och gemenskap.

REFERENSER GESTALTNINGBILDER FRÅN 3D MODELL

Vy från infart mot huvudentré

Vy från sydväst

Vy från nordväst

(bild: Sommarnöjen/Arrhov Frick, “Äpplarö 200”)

(bild: “Barnhouse Cabin”)

(bild: LP Architectur, “EFH D”)

(bild: Kuprinski/Kuprinska 
Arkitekter)

(bild: Superkül, “ Mineral 
Springs”)
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KALKYL
KALKYL OCH TIDPLAN

KALKYL BYGGNAD ALT. 1

KALKYLEN INNEFATTAR FÄRDIGT HUS OCH MARKARBETEN PÅ TOMTMARK
Grundförstärkning som eventuell pålning eller urgrävning av otjänliga massor ingår inte. 

Produktionskostnad       15 600 kKr

Oförutsett 10%          1 560 kKr

Byggherrekostnad, projektadministration, bygglov, finansiering mm. 10%    1 720 KKr

Anslutningsavgifter VA/El            720 kKr

                                                                                                                                              Σ               19 600 kKr

Driftkostnad uppskattas till 400:-/m²/år

Samtliga kostnader ex moms.

DRIFT VERKSAMHET

Driftskostnad ca 2500 kr/dygn och plats, ex hyra.  

Ca 4 500 tkr årskostnad vid full drift.

KALKYL ALT. 1

RÄNTA PER 2019-04-01  1,50% 

KALKYLDATUM    2019-12-06

FASTIGHET / BESKRIVNING  LSS boende + förrådsbyggnad

BESTÄLLARE   Vård- och omsorgsnämnd

KALYLEN GJORD AV  Mattias Jonsgården

PERIOD   1

ÅR   0

Beräkningsunderlag

Investering / restvärde  19 600 000

Livslängd projekt/avskrivningstid                 30

Hyrestid                    30

Tillkommande YTA (kvm)                525

Drift /kvm                400

Övrig drift                    0

Total drift       210 000

Årshyra     1 026 128

Hyra/kvm                1 955

KALKYL ALT. 2

RÄNTA PER 2019-04-01  1,50% 

KALKYLDATUM    2019-12-06

FASTIGHET / BESKRIVNING  LSS boende + förrådsbyggnad

BESTÄLLARE   Vård- och omsorgsnämnd

KALYLEN GJORD AV  Mattias Jonsgården

PERIOD   1

ÅR   0

Beräkningsunderlag

Investering / restvärde  20 320 000

Livslängd projekt/avskrivningstid                 30

Hyrestid                    30

Tillkommande YTA (kvm)                565

Drift /kvm                400

Övrig drift                    0

Total drift       226 000

Årshyra     1 072 108

Hyra/kvm                1 898

TIDPLAN

Q4 2021





Alternativa platser för ett LSS-boende (gruppboende)        2020-02-03 



  



Viby 
A-tomt i gällande detaljplan. Tomten ger en något mindre gårdsyta än Dalvägen. Läget är något närmare inpå villabebyggelsen, men likt Dalvä-

gen används ytan i dagsläget för lek och rekreation. Ur verksamhetssynpunkt är bedömningen att denna tomt har relativt långt till både närservice 

och allmänna kommunikationer vilket inte underlättar utan försvårar självständighet.  

 

 



 

 

  



 

Kalmarsand 

Del i pågående detaljplan för Håbohus fastighet. Det finns ännu inget (samråds)förslag, och ett antagande bedöms kunna ske först 2021.  

Tomten är mindre och mer kuperad. Byggnad och framförallt gården bör därför anpassas. Avståndet till både närservice och allmänna kommuni-

kationer är också här långt.   

 



Skokloster 

Vid en snabb genomgång av Skokloster (Slottsskogen), finns det ett antal platser som skulle kunna fungera för ett LSS-boende. Centralt finns en 

potentiell tomt vid klostergården (3). Annars finns det lägen insprängda i villabebyggelsen (2 & 4) eller som avslut på återvändsgata (1). Samt-

liga lägen kräver ändring av detaljplan. 

 

1. 

2. 

3. 4. 

Hur införlivas en något större bygg-

nad med villorna,  

 

Ur verksamhetssynpunkt: 

Placeringen försvårar personalför-

sörjning och samverkan med övriga 

enheter. 

Placering av boende i Skokloster blir 

kostnadsdrivande för kommunen då 

de boende skulle vara hänvisade till 

färdtjänst för att ta sig till och från 

daglig verksamhet och fritidsaktivi-

teter samt för att upprätthålla sociala 

kontakter. 

Avstånd till service/centrum 

 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-01-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 34 Dnr 2019/00399 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 3 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 3 

år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäk-

tige.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Socialnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 

Vård- och omsorgsnämndens rapport    

______________ 

Ärende 26



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-20 KS 2019/00399 nr 93496 

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

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS kvartal 3 2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen   

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 3 år 2019. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens 

ordinarie verksamhet. 

 

Beslutsunderlag 

– Socialnämndens beslut 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut 

– Vård- och omsorgsnämndens rapport   

   

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden, för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  

  

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Socialnämnden  

 

  

SN § 62 Dnr 2019/00019  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal tre, 2019 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport av verkställighet 

av beslut enligt Socialtjänstlagen till kommunfullmäktige och kommunens revi-

sorer för kännedom.    

Sammanfattning 

Socialnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till kommun-

fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även anmälas till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt 

SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut, eller om 

insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre månader. För kvartal 

tre, år 2019, har två ärenden avseende kontaktfamilj enligt 4 kap. 1 § SoL rapporte-

rats som ej verkställda. De gynnande besluten fattades 2019-06-25 och avser ett 

syskonpar. Insatsen har inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet till 

följd av att det saknas lämplig uppdragstagare, samt att det är stora svårigheter att 

rekrytera lämpliga kontaktfamiljer och kontaktpersoner. 

 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

IVO kan vid bedömning, att nämndens verkställighet dröjt oskäligt lång tid för den 

enskilde, överväga om att ansöka hos Förvaltningsrätten om utdömande av särskild 

avgift för ej verkställda beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 32650, daterad 2019-10-09  

Yttrande, nr 32649, daterad 2019-10-09  

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



  YTTRANDE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-14 VON 2019/00048 nr 4237 

Avdelning Administrativt stöd och utveckling 
Hanna Röngren, Verksamhetsutvecklare 
hanna.rongren@habo.se 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3, 2019 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) 

och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skyldiga att varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige om gynnande 

beslut som ej blivit verkställda. Rapportering görs även till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och 

LSS som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.  

Statistikrapportering 

För kvartal tre år 2019 har totalt nio ärenden rapporterats till IVO inom 

vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde. Tre ärenden är beslut inom 

SoL och sex ärenden enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som 

inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller då 

verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden. 

Beslut enligt SoL, äldreomsorg 

För kvartal tre har tre ärenden rapporteras som avser beslut om särskilt 

boende. Två av ärendena rapporterades som ej verkställda vid rapportering 

av kvartal två. Ett av dessa ärenden rapporteras nu som verkställt, då plats 

har köpts på externt boende i annan kommun. Det andra beslutet har 

avslutats då den enskilde har avlidit.  

Under perioden har ett nytt ärende tillkommit som inte har verkställts inom 

tre månader från det att beslutet fattades 2019-05-21. Den enskilde erbjöds i 

juli plats på särskilt boende med möjlighet att flytta in i augusti, men 

tackade då nej till detta erbjudande.  

Beslut enligt LSS 

Det är totalt sex ärenden inom LSS som rapporterats för kvartal tre.  

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9.9 § LSS 

Från föregående inrapporteringsperiod avseende kvartal två, 2019, återstår 

ett beslut avseende bostad för vuxna enligt 9.9 § LSS. Den enskilde fick ett 

gynnande beslut 2018-01-23, verkställigheten av detta beslut avvaktas dock 

på grund av att den enskilde har en pågående placering enligt SoL. 

Under perioden har det tillkommit ett nytt beslut avseende bostad för vuxna. 

det gynnande beslutet fattades 2019-05-03. Den enskilde har valt att invänta 

ledig plats på önskat boende i kommunen. Beslutet förväntas kunna 

verkställas genom inflyttning vid årsskiftet 2019/2020.  

Ledsagarservice enligt 9.3 § LSS 

Beslut om ledsagarservice fattades 2019-05-27. Insatsen har inte verkställts 

inom tre månader från beslutet då den enskilde tillsammans med 



  YTTRANDE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-10-14 VON 2019/00048 nr  

 

vårdnadshavare bett om att få avvakta med att verkställa insatsen till efter 

sommaren. Insatsen förväntas påbörjas under hösten.  

Kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

Ett ärende som tidigare har rapporterats som avbrott i verkställighet har 

under perioden verkställts genom att en ny uppdragstagare tillsatts, 2019-

08-14. Ärendet rapporteras därmed som avslutat till IVO. 

Avlösarservice i hemmet enligt 9.5 § LSS 

Ärendet har rapporterats för kvartal två som avbrott i verkställighet 2018-

12-31, men nu verkställts genom att en ny uppdragstagare tillsatts 2019-09-

21. Ärendet rapporteras därmed som avslutat till IVO.  

Förvaltningen har i aktuellt ärende ett pågående yttrande till IVO över 

skälen till att det dröjde med att verkställa insatsen för den enskilde från det 

att beslut fattades. I yttrandet redogörs även för skälen till svårigheter att 

verkställa beslutet från det att insatsen avbröts.  

Kortidsvistelse enligt 9.6 § LSS 

Beslut om korttidsvistelse i familj fattades 2019-06-11. Den enskilde har 

erbjudits och gjort besök hos en tilltänkt kontaktfamilj, men tackade nej till 

erbjudandet 2019-08-27. Familjehemssekreterare försöker rekrytera nytt 

familjehem för uppdraget.  

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS, 

att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten där det 

dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Vård- och 

omsorgsnämnden inväntar beslut från IVO i flera enskilda ärenden där 

nämnden har yttrat sig över dröjsmål till att verkställa beslut. IVO kan i 

dessa ärenden antingen godkänna nämndens förklaring till dröjsmål eller 

ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten. Den 

särskilda avgiften varierar beroende på insatsens karaktär och omfattning, 

samt utifrån hur långt dröjsmålet är. 

Efter rapportering av kvartal tre år 2019, kan konstateras att det endast är 

sex pågående ärenden som överförs till kvartal fyra som inte verkställts 

inom lagstadgad tid. Detta är en stor minskning och positiv utveckling då 

det under senaste året varit cirka 20-25 ärenden som rapporterats som ej 

verkställda. Det bedöms dock fortsatt vara vissa svårigheter att rekrytera 

uppdragstagare för kontaktperson, avlösarservice och ledsagarservice för att 

möta de individuella behov som krävs för varje enskilt ärende.   

Det kvarstår även vissa svårigheter att erbjuda plats på särskilt boende för 

äldre inom 3 månader, vilket bedöms även vara svårigheter fortsättningsvis. 

I ett av ärenden har plats köpt på externt boende i annan kommun, vilket 

medför ökade kostnader för kommunen i jämförelse med att tillhandahålla 

en plats på boende inom kommunen. 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-11-05  

Vård- och omsorgsnämnden  

 

  

VON § 110 Dnr 2019/00048  

Rapportering kvartal 3 - Ej verkställda gynnande beslut 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige 

och kommunfullmäktiges revisorer för kännedom    

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och  

§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att 

varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Beslut 

som avses är biståndsbeslut enligt SoL och LSS som inte blivit verkställda inom tre 

månader från dagen för beslut.   

Ärendet 

Inom kvartal tre, år 2019, har totalt nio ärenden rapporterats till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. Tre ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och sex ären-

den enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, av-

brott som skett i tidigare verkställigheter eller då verkställighet skett i tidigare rap-

porterade ärenden. I förvaltningens yttrande framgår en utförlig statistikrapport om 

ärendena att överlämna till fullmäktige och fullmäktiges revisorer för kännedom. 

Ekonomiska konsekvenser  

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 16 

kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten 

där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften 

beräknas utifrån insatsens karaktär. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig och 

inväntar domslut i ett ärende som IVO överlämnat till Förvaltningsrätten för avgö-

rande, där verkställigheten av beslut har dröjt oskäligt länge för den enskilde. Be-

slutet avser bostad enligt 9 § 9 LSS.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse nr 4242, daterad 2019-10-17  

Rapport, yttrandet nr 4241, daterad 2019-10-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner rapporten och finner att så sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges revisorer    



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-10 KS 2020/00014 nr 93613 

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

Val av huvudmän i Sparbanken i Enköping 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att för en period till och med sparbankens

årsstämma år 2024 utse följande 7 personer till huvudmän i sparbanken i

Enköping:

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

N.N.

Sammanfattning 

Sparbanken i Enköping har i skrivelse daterad 2020-01-08 anhållit om att 

kommunfullmäktige ska utse 7 nya huvudmän som representanter för 

insättarna i banken under fyra år, till och med sparbankens årsstämma år 

2024. 

Nuvarande huvudmän utsågs av fullmäktige vid sammanträde 2016-02-29 § 

19. Avgående huvudmän är:

Fredrik Anderstedt 

Agneta Hägglund 

Marie Nordberg 

Wello Roo 

Michael Rubbestad 

Werner Schubert 

Bert Stenlund    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs 

Beslutsunderlag 

– Skrivelse från Sparbanken i Enköping

__________ 

Ärende 27



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-10 KS 2020/00014 nr 93613 

 

Beslut skickas till 

Valda 

Avgående huvudmän 

Sparbanken i Enköping  

 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-01-28 KS 2020/00038 nr 93826 

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

Val till regionalt samråd för hälsa vård och omsorg på grund av 
ny sammansättning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige utser N.N. till representant i regionalt samråd för

hälsa, vård, stöd och omsorg för resterande del av mandatperioden (till

och med 2022-12-31.

Sammanfattning 

På Regionalt Forum den 19 december 2019 kom företrädare för 

kommunerna och Region Uppsala överens om att förändra 

sammansättningen i samverkansstrukturen för samrådet HSVO enligt 

följande: ”i samrådet ska presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, 

vårdstyrelse och hälso- och sjukvårdsutskott ingå samt två politiska 

representanter från presidier som återspeglar ansvarsområdena i 

respektive kommun. Uppsala kommun har rätt till fyra platser. Både 

majoritet och opposition ska vara representerad.”.  

Kommunerna behöver justera sin representation i enlighet med detta. Håbo 

kommun har i dagsläget en representant, Per-Arne Öhman (M). Ytterligare 

en representant behöver således väljas.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Uppdragsbeskrivning, Samråd HSVO

– Ny sammansättning i samrådet för hälsa, vård, stöd och omsorg

__________ 

Beslut skickas till 

Vald 

Region Uppsala 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 28



 

  
 
Regionkontoret 

Storgatan 27  │  Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 

 www.regionuppsala.se 

 

 2020-01-21 Dnr RS 2020-0050 

    Kommunerna i Uppsala län 

Ny sammansättning i samrådet för Hälsa, Vård, Stöd och Omsorg 

Den länsvisa samverkansstrukturer leds av Regionalt Forum som är ett rådgivande organ 

gentemot Region Uppsala och länets kommuner. I samverkansstrukturen ingår samråden kultur 

och hälsa, vård, stöd och omsorg (HSVO) 

 

Gruppernas sammansättning framgår av de överenskommelser och uppdrag som fastställts 

genom överenskommelse i Regionalt Forum.  

 

På Regionalt Forum den 19 december 2019 kom företrädare för kommunerna och Region 

Uppsala överens om att förändra sammansättningen i samverkansstrukturen för samrådet HSVO: 

 

…. att i samrådet ska presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, vårdstyrelse och hälso- 

och sjukvårdsutskott ingå samt två politiska representanter från presidier som återspeglar 

ansvarsområdena i respektive kommun. Uppsala kommun har rätt till fyra platser. Både 

majoritet och opposition ska vara representerad 

 

De kommuner som efter förändringen behöver justera sin representation i samrådet ombeds 

inkomma med namn på de företrädare som ska kallas till nästa möte till 

region.uppsala@regionuppsala.se 

 

 

Hälsningar 

 

 

Emilie Orring (M) 

regionstyrelsens ordförande 

 

 

Bilaga: Uppdragsbeskrivning Samråd HSVO, reviderad 2019-12-19 

 

Frågor om Regionalt Forum och Samråd HSVO besvaras av Toni Jonsson 018-617 01 40 

respektive Åsa Dahlén 018- 611 61 84 



   

 

 

 
 

 

 

 

UPPDRAG 

Samverkan för hälsa, stöd, vård och omsorg i 

Uppsala län 

 
Fastställt av Regionalt forum 2019-10-04 

Reviderad 2019-12-19 

 

 

  



   
 

 

Uppdragsbeskrivning för samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) 
Samverkansstrukturen mellan Region Uppsala och länets åtta kommuner har till syfte att möjliggöra 

ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft genom att finna lösningar på 

gemensamma frågor och utmaningar. 

Samverkansstrukturen består av ett Regionalt Forum för länets ledande politiker samt regionala och 

lokala samråd. I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör 

Region Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Uppdraget för det 

regionala samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (Samråd HSVO) fastställs av Regionalt forum. 

Förankringen till den lokala nivån säkras genom lokala samråd för hälsa, stöd, vård och omsorg. I de 

lokala samråden sitter särskilt utsedda politiker från respektive kommun samt Region Uppsala. De 

lokala samrådens roll och uppdrag tydliggörs i bilaga 1.  

För Samråd HSVO gäller följande: 

§ 1 Roll och uppdrag 

Samrådet har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner och fattar därmed inte 

formella beslut som binder deltagande parter. Samrådets arbetsformer regleras inte i 

kommunallagen och det har ingen juridisk status. 

Samrådet ska för invånarnas bästa 

 vara en plattform för samverkan i gemensamma frågor av strategisk betydelse där Region 

Uppsala och flera kommuner är berörda, 

 bidra till ökad helhetssyn och långsiktighet i styrningen av verksamheter utifrån individens 

behov samt oberoende av huvudman, 

 stödja nämnder och styrelser i deras uppdrag och bidra till att gemensamma resurser 

används på bästa sätt,  

 vårda avtalet om samverkan kring ekonomiska medel för kunskapsstyrning inom FoU 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för Region Uppsala och länets kommuner.1 

Med stöd i uppdragsbeskrivningen avgör samrådet vilka sakfrågor som ska prioriteras. Frågor kan 

initieras från både Region Uppsala och kommunerna samt från Regionalt forum. 

Frågor som initierats av Regionalt forum, eller som av samrådet bedöms vara av särskild strategisk 

vikt för utvecklingen inom hälsa, stöd, vård och omsorg, ska efter samverkan återkopplas till 

Regionalt forum.  

Samrådets representanter ska bära och förankra information mellan det regionala samrådet och de 

lokala samråden.  

§ 3 Sammansättning  

I samrådet ingår presidierna för Region Uppsalas sjukhusstyrelse, vårdstyrelse och hälso- och 

sjukvårdsutskott samt två politiska representanter från presidier som återspeglar ansvarsområdena i 

respektive kommun. Uppsala kommun har rätt till fyra platser. Både majoritet och opposition ska 

vara representerad. 

                                                           
1
 Avtal om samverkan för kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård, dnr 
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Region Uppsala utser ordförande i samrådet, kommunerna utser gemensamt en vice ordförande. 

Samrådet beslutar om adjungering till mötena 

§ 4 Samverkansformer  

Samrådet sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därtill hållas när ordföranden 

eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta. 

Agenda till möten bereds gemensamt av ordförande och vice ordförande.  

 Ordföranden svarar för kallelse. 

 Kallelsen åtföljs av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas.  

 Kallelse till samrådet skickas ut senast sju dagar innan sammanträdet. 

 Vid samrådets sammanträden förs minnesanteckningar som distribueras till berörda 

nämnder och styrelser i Region Uppsala och länets kommuner. 

§ 5 Ekonomi och administration  

Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för frågor som gäller arvodering 

för medverkan i samrådet. 

§ 6 Stöd och beredning  

Till samrådet knyts ett beredningsorgan, tjänsteledning HSVO, som utses av den regionala 

ledningsgruppen (RLG). I tjänsteledningen finns representanter för respektive kommuns vård- och 

omsorgsförvaltningar, skolan samt berörda förvaltningschefer från Region Uppsala. 

Samverkansuppdraget tydliggörs genom en särskild uppdragsbeskrivning till gruppen. 

§ 7 Ändringar av uppdrag 

Ändringar i uppdraget beslutas av Regionalt Forum. 

§ 8 Uppföljning 

Uppföljning av samverkansstrukturens arbetsformer och resultat sker i Regionalt forum. 

§ 9 Undertecknande 

På uppdrag av Regionalt Forum 

 

 

_______________________    _______________________ 

För Region Uppsala    För kommunerna 

Emilie Orring (M)   Erik Pelling 

Regionstyrelsens ordförande  Kommunstyrelsens ordförande  

Uppsala kommun 
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För de lokala samråden gäller följande: 

§ 1 Roll och uppdrag 

De lokala samråden har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner och fattar 

därmed inte formella beslut som binder deltagande parter.  

Frågor kan initieras från Samråd HSVO, nämnder och styrelser samt regional och lokal tjänsteledning.    

De politiska representanterna i Samråd HSVO ska bära och förankra information mellan de lokala 

samråden och Samråd HSVO.  

De lokala samråden för hälsa, stöd, vård och omsorg ska i respektive kommun och för invånarnas 

bästa: 

 vara en plattform för samverkan i gemensamma frågor, 

 stödja nämnder och styrelser i deras uppdrag och bidra till att gemensamma resurser 

används på bästa sätt, 

 ta fram, besluta om och följa upp en årlig verksamhetsplan för närvårdssamverkan. 

§ 2 Sammansättning  

I de lokala samråden ingår politiska representanter som företräder hälsa, stöd, vård och omsorg i 
kommunerna. Representationen återspeglar ansvarsförhållandena i respektive kommun. I de lokala 
samråden ingår även regionala representanter som utses av regionfullmäktige.    
 
Kommunen utser ordförande och Region Uppsala utser vice ordförande i de lokala samråden. 

§ 3 Samverkansformer  

De lokala samråden sammanträder minst tre gånger per år.  

Agenda till möten bereds gemensamt av ordförande och vice ordförande.  

 Ordföranden ansvarar för kallelse. 

 Kallelsen åtföljs av föredragningslista som upptar de ärenden som avses behandlas.  

 Kallelse skickas ut senast sju dagar innan sammanträdet. 

 Vid sammanträdena förs minnesanteckningar som distribueras till berörda. 

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvodering. 

§ 4 Stöd  

Som stöd till de lokala samråden finns en tjänsteledning samt en av huvudmännen samfinansierad 

funktion (närvårdsstrateg).  

§ 5 Ändringar av uppdrag 

Ändringar i de lokala samrådens uppdrag beslutas av Samråd HSVO. 

 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-02-11 KS 2020/00067 nr 94070 

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

Entledigande från uppdrag som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Antonio Lopez (S) från uppdrag som

ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i vård- och

omsorgsnämnden i Antonio Lopez (S) ställe.

Sammanfattning 

Antonio Lopez (S) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Antonio Lopez (S)  

Vald 

Vård- och omsorgsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 
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Från: Antonio Lopez <alopezlo.sthlmhrf@yahoo.se> 
Skickat: den 11 februari 2020 11:16 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: vård- omsorgsnämnden 
 
Hej Sara . Har med sägger jag upp min uppdrag i vård och omsorgsnämnden.. 
Hälsningar Antonio Lopez. 
 
Antonio Lopez.  560129-3052 ( S ) 
 



Interpellation till Lotta Grahn Elgh om arbetsgivaransvar 

eventuell kränkande särbehandling av personalen i Håbo 

kommun 

Kommunalrådet och övriga förtroendevalda politiker i kommunen har 

det yttersta ansvaret för hur kommunen agerar som arbetsgivare. Med 

detta skrivet blir nedanstående citat från en intervju med dig Lotta 

Grahn Elgh i Bålsta Upplands-Bro direkt, både märkliga och direkt 

anmärkningsvärda. 

-Här finns det en ganska gammal kultur av att man kommit dit man är

i dag på kanske lite bananskal här och där och inte alls har

kompetens eller utbildning för att göra det jobbet. Du kanske bara kan

se det lilla du bidrar med men inte den stora bilden-.

Ja, jag tror att det finns anställda som inte har rätt kompetens eller 

rätt utbildning för det de ska utföra. Jag tycker synd om dem. 

Människor som lever för helgen och vantrivs med måndagar för att du 

ska gå till ett jobb de inte klarar av, då sitter du fast, så ja, det är den 

analysen vi har gjort.  

Exempelvis kan detta bedömas som kränkande särbehandling 

-Nedsättande, sarkastiska och/eller förlöjligande kommentarer om

arbetsinsatser

-Kränkande eller anstötliga kommentarer om person, åsikter, utseende

eller privatliv

-Spridning av rykten och omdömen som undergräver en persons

värdighet.

Med hänvisning till ovannämnda ställer jag följande frågor- 

1. Vad innebär gammal kultur? När instiftades denna och vilken

evidens har du som kommunalråd för den utfästelsen

2. Hur vet du att anställda i kommunen saknar kompetens och

utbildning för att utföra sina arbeten.
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3. Vad innebär- Du kanske bara ser det lilla du bidrar med, inte den 

stora bilden. Vad betyder det? 

 

4. På vilket sätt och varför Tycker du synd om personalen? 

 

5. På vad grundar du som kommunalråd i Håbo kommun följande 

citat-Människor som lever för helgen och vantrivs med måndagar för 

att du ska gå till ett jobb de inte klarar av, då sitter du fast, Människor 

som lever för helgen och vantrivs med måndagar för att du ska gå till 

ett jobb de inte klarar av, då sitter du fast, så ja, det är den analysen 

vi har gjort. Vilka är Vi i sammanhanget? hur vet du att människor 

lever för helgen? Hur vet du att samma människor vantrivs med 

måndagar och går till jobb som de vantrivs med (anställda i Håbo 

kommun). 

 

6. Du som kommunalråd har det yttersta ansvaret för hur kommunen 

agerar som arbetsgivare. Anser du att du har fog för dina ovannämnda 

påståenden, eller är det så att det efter intervjun uppstått tvivel kring 

alla påståenden och finns det t o m risk för att du som kommunalråd 

trampat in i områden, som tangerar till att vara kränkande 

särbehandling av personalen i Håbo kommun som en följd av dina 

svar/påståenden i intervjun?  

 

 

Pyry Niemi(S) 

 

 

 

 

 




