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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 15 mars 2021, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 
Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande, deltar på distans 
Per-Arne Öhman (M), deltar på distans 
Fred Rydberg (KD), deltar på distans 
Agneta Hägglund (S), deltar på distans 
Helene Cranser (S), deltar på distans 
Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans 
Sven-Olov Dväring (S), deltar på distans  
Owe Fröjd (Båp) 
Michael Rubbestad (SD), deltar på distans 
Thomas Moore (SD), deltar på distans 
Christian Nordberg (-), deltar på distans 
Kjell Dufvenberg (L), deltar på distans 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Green (M), deltar på distans 
Mats Engelmark (C), deltar på distans 
Gunilla Alm (L), deltar på distans 
Lars-Göran Bromander (S), deltar på distans 
Eva Staake (S), deltar på distans 
Sven Erkert (S), deltar på distans 
Ann-Sofi Borg (SD), deltar på distans 

  
Tjänstemän Mattias Jonsgården, kommundirektör 

Mats Ståhl Elgström, biträdande kommundirektör, deltar på distans 
Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, deltar på distans 
Caroline Löf, kanslichef, deltar på distans 
Anna Atterlöf, tf. plan- och exploateringschef, deltar på distans §§ 44-59 
David Höijertz, planarkitekt, deltar på distans §§ 44-59 
Martin Wicksell, planarkitekt, deltar på distans §§ 44-59 
Jonas Orring, strateg, deltar på distans §§ 44-59 
Andreas Lagerström, planarkitekt, deltar på distans §§ 44-59 
Anett Wass, kommunekolog, deltar på distans § 57 
Lars Åhlander, planeringschef, deltar på distans §§ 44-46 
Ida Ingemarsson, kommunikationsstrateg, deltar på distans 
Susanne Ketterman, tf. ekonomichef, deltar på distans §§ 44-63 
Jessica Boqvist, ledningssamordnare, deltar på distans 
Sara Widströmer, kommunsekreterare 
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Övriga Johan Bäck, Bålsta Padel Club §§ 44-45 
Thomas Lyckåsen, Bålsta Padel Club §§ 44-45 

  

Justering  
Justerare Fredrik Anderstedt (S), Christian Nordberg (-) 

Tid och plats Fredagen en 19 mars 2021, kommunhuset i Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 44-89 
  
Ajournering § 47, 3 minuter för teknisk paus 

§ 50, 5 minuter för partiöverläggningar 
§ 5, 3 minuter för partiöverläggningar 
§ 60, 40 minuter för lunch 

  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt 

 
 

 

Christian Nordberg 
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§ 44 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Christian Nordberg (-) och Fredrik Anderstedt 
(S) till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att jämte 
ordförande justera protokollet. Dagordningen fastställs med följande tillägg:  

- Redovisning av pågående utredning av lönerelaterade områden 
- Konkurrensverket 
- Rapport från KPMG angående Håbo kommunen systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt kommunstyrelsens ansvar. 
- Samråd detaljplan Segersta 1:70 
- Ny programperiod Leader 
- Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska 
organisationen   

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) anmäler följande ärenden:  
- Redovisning av pågående utredning av lönerelaterade områden 
- Konkurrensverket 
- Rapport från KPMG angående Håbo kommunen systematiska 
arbetsmiljöarbete, samt kommunstyrelsens ansvar. 
- Samråd, detaljplan Segersta 1:70 

Fredrik Anderstedt (S) anmäler följande ärende:  
- Ny programperiod Leader 

Liselotte Grahn Elg (M) anmäler följande ärende:  
- Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och den politiska 
organisationen 

______________ 
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§ 45 Dnr 84637  

Föredragning: Bålsta Padel Club AB 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning  
Johan Bäck och Thomas Lyckåsen från Bålsta Padel Club AB närvarar för 
att informera om föreningens planer och önskemål om expansion, vilka har 
föranlett ärende 10 på dagordningen om ansökan om planbesked för 
utbyggnad av padelhall och utomhusbanor. Information lämnas också om 
föreningen och dess verksamhet samt om de önskemål man har för området 
på Åsen. En jämförelse görs också med omkringliggande kommuners 
tillgång till padel.  

______________ 
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§ 46 Dnr 2021/00068  

Informationsärende, Trafikanalys Logistik Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Trafikanalys har gjorts för Logistik Bålsta. Denna har presenterats för 
tekniska nämnden, vilken i sin tur överlämnat informationen till 
kommunstyrelsen. Lars Åhlander från tekniska förvaltningen föredrar den 
genomförda trafikanalysen för kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 39 
Tjänsteskrivelse 
Trafikanalys 
Beslut från tekniska nämnden 

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) önskar få noterat till protokollet att det är viktigt att 
frågan fortsätter utredas och att arbetet sätts igång för att lösa 
trafiksituationen.  

 

______________ 
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§ 47 Dnr 84354  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i tre minuter för teknisk paus.  

______________ 
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§ 48 Dnr 2020/00410  

Detaljplan för del av Brunnsta 3:41, Murarvägen, 
planuppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Brunnsta 3:41, Murarvägen. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att planuppdraget upphör att gälla om 
detaljplanen inte antagits inom två år.   

3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återkomma för beslut om 
samråd senast vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.  

Sammanfattning  
Ansökan om planplanbesked inkom till kommunen 2019-11 29 för 
fastigheten Brunnsta 3:41. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en 
ändrad användning från naturmark till bostäder och att möjliggöra en 
avstyckning av två fastigheter för bostadsändamål (enbostadshus). Genom 
aktuellt planförslag skapas nya bostäder i Krägga vilket innebär god 
hushållning med marken genom att skapa byggrätter i anslutning till 
befintlig infrastruktur.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Start PM för del av Brunnsta 3:41, Murarvägen  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till förslag till beslut, samt att ärendet ska 
återkomma för beslut om samråd senast vid kommunstyrelsens 
sammanträde i maj.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och 
finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Tekniska förvaltningen 
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§ 49 Dnr 2011/00131  

Detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars väg, 
granskning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till 
detaljplan för del av Kumla 2:15, Hjalmars väg för granskning enligt 5 kap. 
18§ Plan- och bygglagen (2010:900)  

Sammanfattning  
Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen om att besluta att ställa ut 
detaljplaneförslaget för granskning. Det är ett förslag som syftar till att ge 
möjlighet till elva nya villatomter längs Hjalmars väg och Karolinas väg i 
Kivinge. Enstaka på kommunens mark, men majoriteten på en lokal 
markägares fastighet. 

Vidare syftar förslaget även till att ändra huvudmannaskapet för allmän 
platsmark från kommunalt till enskilt (förening). För att på så sätt stämma 
överens med omkringliggande och mindre centrala bostadsområden.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 40 
Tjänsteskrivelse 
Plankarta,  
Planbeskrivning,  
Samrådsredogörelse 
Planavtal 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 50 Dnr 2013/00038  

Detaljplan 426, del av Bista 4:5, Entré Lillsjön, för 
granskning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att säkerställa avtal och 
ekonomi i ärendet.  

Sammanfattning  
Planuppdraget är att upprätta en detaljplan i södra Draget mellan södra 
Bålstaleden och Lillsjön. Detaljplanen ska möjliggöra för en utveckling av 
verksamheter i området Draget med inriktning på handel, småindustri, 
kontor och drivmedelsförsäljning. Planområdet omfattar en yta på cirka 
30 000 kvm och ansluter från vägen Lillsjöslingan.  

Detaljplanen var ute på samråd mellan den 24 april och 29 maj 2018. Efter 
samrådet gjordes ett flertal utredningar och förändringar över planområdet. 
Förvaltningen ställde ut planförslaget för granskning mellan den 27 
november och 18 december 2020. Under granskningen inkom ett flertal 
synpunkter på detaljplanens hantering av bland annat strandskydd, 
fornlämningsområden, dagvattenhantering och artskydd. För att tillgodose 
dessa intressen behöver planförslaget arbetas om. Detaljplanen föreslås 
därför ställas ut på en ny granskning. Planhandlingarna kommer att 
kompletteras med några ytterligare utredningar och förändringar i 
plankartan innan detaljplanen går ut på granskning.   

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 41 
Tjänsteskrivelse 
Planförslag för ny granskning för del av Bista 4;5, Entré Lillsjön   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Moore (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i fem minuter för partiöverläggningar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att säkerställa 
avtal och ekonomi i ärendet.   

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
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Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) förslag 
om återremiss.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) förslag om 
återremiss. 

Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) förslag om 
återremiss.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att det 
återremitteras.  

Då ärendet återremitteras faller övriga yrkanden.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Sven-
Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp), Michael Rubbestad (SD), Thomas 
Moore (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning:  

Sverigedemokraterna lägger ingen politisk värdering i huruvida McDonalds 
som enskilt företag skall, kan eller bör etablera sig i Håbo kommun eller ej. 
Däremot anser vi att den föreslagna platsen inte är optimal för ändamålet 
och typen av verksamhet. McDonalds och andra snabbmatsrestauranger är 
välkomna att etablera sig på annan mer för ändamålet lämplig plats i 
kommunen. Vidare anser Sverigedemokraterna att det inte är i linje med 
god ekonomisk hushållning att initiera avtal med negativ 
exploateringsbudget.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Uppdragslista 
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§ 51 Dnr 2020/00279  

Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde 
norra, För granskning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till 
ändring av Dpl 395, Bålsta 2:317, Västerskogs industriområde norra för 
granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (2010:900) och beslutar 
därmed att ändra planförfarandet till ett standardförfarande. 

2. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens bedömning om att ett 
genomförande av detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan.  

Sammanfattning  
Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 
fordonsgas i Bålsta. tillhörande service En placering i Västerskogs 
industriområde, med nära anslutning till både Logistik Bålsta och 
Kraftleden bedöms lämplig. Gasum som fastighetsägare öppnar även för en 
möjlig komplettering med annan drivmedelsförsäljning och viss 
fordonsservice genom annan intressent på övrig del av tomten. Gällande 
detaljplan tillåter inte drivmedelsförsäljning, och det krävs därför en ändring 
av planen. Ett förslag till ändring av gällande detaljplan, Dp 395, har under 
tiden 2020-12-21 – 2021-01-29 varit ute på samråd med sakägare och 
myndigheter.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 42 
Tjänsteskrivelse 
Kartbilaga 
Planbeskedsansökan 
Planavtal 
Plankarta Granskning 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Moore föreslår att mötet ajourneras 3 minuter för 
partiöverläggningar.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras i 3 minuter för partiöverläggningar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Thomas Moore (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår 
eller bifaller arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Reservation 
Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot 
beslutet med följande motivering: 

Sverigedemokraterna motsätter sig planbesked och ändring av detaljplan 
395. Vi står bakom såväl användning som omställning till förnybara 
drivmedel och biogas som ett led i ett fossilfritt Håbo men anser att 
placeringen på Västerskogs mest attraktiva tomt med bästa skyltläge inte är 
den bästa för den avsedda verksamheten. I de fall anläggningen är ett led av 
och till följd av Axfoods etablering anser vi att en station lämpligen 
placeras i direkt anslutning till den avsedda verksamheten framför ett 
ytterligare förfulande samt försvårande av den redan mycket ansatta 
trafiksituationen och framkomligheten för vår räddningstjänst. Om man på 
allvar vill göra skillnad så bör etableringen möjliggöras i anslutning till 
exempelvis Ekolskrog istället, alternativt i direkt anslutning till våra 
motorvägar för att inte öka tillflödet av tung trafik i vårt villasamhälle. 

  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 52 Dnr 2020/00471  

Ansökan om planbesked, Krägga 1:12 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen inte avser pröva en 
förändring av markanvändning för Krägga 1:12 genom planläggning 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 30 000 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

Sammanfattning  
Krägga Wood AB har inkommit med en ansökan om detaljplaneändring för 
deras fastighet Krägga 1:12. Fastigheten är belägen centralt i Krägga och 
består främst av jordbruksmark. Fastighetsägarens intention är att omvandla 
marken till bostäder. En tidig skiss inkommen med planbeskedsansökan 
visar på 35 småhus på 1,5 våningar. Markanvändningen på platsen regleras 
idag av tre gällande detaljplaner. Förutom odling möjliggör de för handel 
samt skolverksamhet.  

Krägga-Stämsvik har idag flera outnyttjade byggrätter, samtidigt krävs stora 
investeringar i infrastruktur för en fortsatt expansion och förtätning utav 
området.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 43 
Tjänsteskrivelse 
Bilaga, planbesked 
Ansökan, inkommen 2020-12-22 
Förstudie, upprättad 2021-02-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till ansökan om planbesked.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
(avslag till ansökan om planbesked).  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut 
(avslag till ansökan om planbesked).  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut eller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.   
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Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planadministratör, för fakturering och utskick till sökande 
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§ 53 Dnr 2020/00442  

Ansökan om planbesked Övergrans-Valla 1:51, bilaga 
A 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen inte avser pröva en 
förändring av markanvändning genom planläggning 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 30 000 kronor.  

Sammanfattning  
Sökande har ansökt om planbesked i syfte att utveckla ca 57 ha skogsmark 
för industriell verksamhet. Ansökan presenterar förslaget som en västlig 
expansion av Logistik Bålsta. Enligt ansökan talar närheten till befintligt 
verksamhetsområde samt tillskapande av arbetstillfällen för en sådan 
etablering.  

Ansökan saknar stöd i Fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort samt 
granskningshandlingen för ny översiktsplan för Håbo kommun. Det finns 
även tekniska aspekter som talar mot förslaget. Det finns stora utmaningar i 
att lösa trafiksituationen för de redan beslutade etapperna i Logistik Bålsta. 
Dessutom finns en större kraftledning som löper genom området. 
Förvaltningen bedömer därför att en förändrad markanvändning enligt 
ansökan inte är lämplig och att en förändring inte bör prövas genom 
planläggning.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 44 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planadministratör för fakturering och utskick till sökande   
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§ 54 Dnr 2020/00436  

Ansökan om planbesked, utbyggnad av padelhall och 
utebanor, Ullevivägen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen inte avser pröva en 
planläggning enligt ansökan.  

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 12 000 kronor.   

3. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram alternativa platser 
för ytterligare padelverksamhet.  

Sammanfattning  
Sökande önskar uppföra padelhall och entrébyggnad med restaurang på 
västra sidan av Ullevivägen. På östra sidan vägen önskar man anlägga en 
parkering samt utebanor för padel och utegym. 

För att bedöma ansökan har förvaltningen tagit fram en förstudie. I 
förstudien konstateras att området inte är olämpligt för den markanvändning 
som föreslås i ansökan. Dock finns en stor problematik med förslaget då 
kommunen redan ingått avtal som strider mot förslagets byggnation på 
nuvarande parkering. Markföroreningarna och dess ekonomiska risker talar 
också emot förslaget och marken på östra sidan av Ullevivägen bör därmed 
inte exploateras. Det gröna stråket och sambandet mellan åsen och gamla 
Bålsta, ett stråk som i och med padelhallens tillkomst blev mer ansträngt, 
skulle försvagas ytterligare med utökad bebyggelse. 

Sammanfattningsvis är förvaltningens bedömning att ansökan bör avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KSAU 2021-03-01 § 45 
Ansökan 
Förstudie 
Bålsta tennis arrendekontrakt inklusive bilagor 
Tekniskt PM 
Miljöteknisk markundersökning 
Deponiutredning 
SGIs utlåtande   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag (avslag till 
ansökan om planbesked) med tilläggsyrkandet att uppdra till förvaltningen 
ta fram alternativa platser för ytterligare padelverksamhet.  
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Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag och bifall till 
padelklubbens ansökan om planbesked.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar att ärendet återremitteras för att kunna sätta 
sig in i frågan mer ordentligt, då flera handlingar tillkommit nära inpå 
mötet.  

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Helene Zeland Bodins (C) yrkande om 
återremiss i första hand för att ta ett helhetsgrepp på området. I andra hand 
yrkas bifall till förvaltningens förslag.  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Kjell Dufvenvbergs (L) yrkande.  

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen 
beslutar att ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner att 
ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller ansökan om 
planbesked (Agneta) eller avslår densamma (förvaltningens förslag till 
beslut med tilläggsyrkande från Kjell Dufvenberg (L) och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut med tillägg från 
Kjell Dufvenberg (L).  

Reservation 
Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), 
Fredrik Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S) reserverar sig mot beslutet. 

Protokollsanteckning 
Helene Zeland Bodin (C) lämnar följande protokollsanteckning: 
Centerpartiet är generellt mycket positiv till verksamheter som utvecklar 
föreningslivet i Håbo och önskade en återremiss då vi upplever 
att underlagen i ärendet är något motstridiga samt inkommit alldeles för 
sent för att vi ska kunna ta ett väl avvägt politiskt beslut. Då återremissen 
inte gick igenom reserverar vi oss i frågan.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planadministratör, för fakturering och utskick till sökande 
Uppdragslista 
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§ 55 Dnr 2019/00423  

Markanvisningspolicy, arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark och 
fastighetsförsäljning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningspolicy. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ändra styrdokumenten enligt följande 

- Arbetsutskottet förs in som första instans för politisk avstämning innan 
förvaltningen bereder en fråga om markanvisning.  

- Samma beloppsgränser ska användas för kommunstyrelsens delegation 
kring att besluta om markanvisning som den delegation som redan används 
avseende köpeavtal (20 miljoner kronor). 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 
Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 
kommuns vision Vårt Håbo 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 
exploatör/byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor, 
förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 
markområde som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om 
planbesked.  

Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 
markanvisningspolicy. Kommunstyrelsen fattade den 23 november 2020 
även beslut om delegationsordning och beslutade samtidigt att förvaltningen 
skulle ta fram en markanvisningspolicy, en arbetsordning för 
markanvisningar och en arbetsordning för mark- och fastighetsförsäljningar. 

Skillnaden mot tidigare markanvisningspolicy är att nu trycker vi hårdare 
mot kommunens vision om Hållbara Håbo. Vidare så framgår processen 
med markanvisningar tydligare och var politiska beslut ska tas. Utöver det 
har en arbetsordning för markanvisningar tagits fram. Lagen om kommunala 
markanvisningar (SFS 2014:899) anger att varje kommun ska anta riktlinjer 
för markanvisningar därför tydliggörs det i rubriken att förslagen 
markanvisningspolicy även innehåller kommens riktlinjer för 
markanvisningar.  
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 46 
Tjänsteskrivelse  
Markanvisningspolicy 2014 
KS beslut 23 november 2020 
delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 
Policy för Markanvisning – med riktlinjer 
Arbetsordning för markanvisningar 
Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att dokumenten ska ändras så att 
arbetsutskottet förs in som första instans för politisk avstämning innan 
förvaltningen bereder en fråga om markanvisning.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att dokumenten ska ändras så att samma 
beloppsgränser för kommunstyrelsens delegation kring att besluta om 
markanvisning som den som används i redan gällande delegation avseende 
köpeavtal (20 miljoner kronor). 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen 
bifaller det egna ändringsyrkandet om att ha arbetsutskottet som första 
instans för politisk avstämning och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) 
ändringsyrkande om beloppsgränser och finner att så sker.  

Avslutningsvis frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut i övrigt och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom samt för för uppdatering 
av handlingar inför fullmäktiges sammanträde och publicering av antagna 
dokument i författningssamlingen 
Näringslivsenheten, för kännedom 
Författningssamling 
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§ 56 Dnr 2021/00059  

Projektprioriteringslista för program- och 
detaljplaneuppdrag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen projektprioriteringslista för 
program- och detaljplaneuppdrag daterad den 3 mars 2021.   

Sammanfattning  
Listan redovisar inriktning, omfattning och status samt ger en grov 
uppskattning kring de aktiva projektens tidplan. 

Projektprioriteringslistan innehåller sammanlagt 34 plan- och 
programprojekt. Med en fördelning om fem hög-, åtta medel-, tolv låg-, nio 
oprioriterade.  

Sedan förra listan har uppdrag för Slottsbyn och Fågelsången tillkommit. De 
nya uppdragen har sats som lågt prioriterade. För att ge utrymme har de 
tidigare lågt prioriterade uppdragen för Dyarne och Skokloster Udde lagts 
som oprioriterade. 

Logistik Bålstas kvarter 5 och 6 ligger fortsatt hos mark och miljödomstolen 
för avgörande efter överklagande. För ändringen för Snickeriet i Gamla 
Bålstahar domstolen upphävt kommunens beslut om antagande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Projektprioritering 210303   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Tekniska förvaltningen 
Plan- och exploateringsavdelningen  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(75) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 57 Dnr 2021/00031  

Informationsärende - Uppföljning av vattenprogram 
samt rapportering vattenmyndigheten 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning  
Vattenfrågorna är omfattande och inbegriper många olika delar av den 
kommunala verksamheten vilket kräver samsyn, långsiktighet och god 
ekonomisk planering. Arbetet mot en förbättrad vattenkvalitet ska ske 
utifrån ett avrinningsområdesperspektiv vilket ställer krav på samarbete och 
samordning, både inom kommunen som mellan kommuner. Målet är att 
uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten vilka anger vilken kvalitet/status ett 
vatten ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt 
bindande för kommunen. Det innebär till exempel att verksamheter som 
riskerar att försämra vattnets status inte ska få tillstånd från kommunen att 
genomföra sin verksamhet. 

Åtgärdsarbetet under 2020 har delvis påverkats negativt av pågående 
pandemi. Bland annat genom att tillsynsverksamheten har minskat något 
och att det fortsatta arbetet med klimatanpassad dricksvattenförsörjning har 
legat på is. Kunskapshöjande aktiviteter som vattendag för elever i åk 4 och 
studiebesök på kommunens reningsverk har inte heller kunnat genomföras. 
Flertalet åtgärder har dock kunnat genomföras inom områdena ingen 
övergödning, säkrad dricksvattenförsörjning och giftfria vatten. 
Rapportering återges i bilagda dokument. 

De åtgärder som kommunen har genomfört under året bidrar till att uppnå 
målbilden i Håbo kommuns vattenprogram men det återstår mycket arbete 
för att uppnå angivna miljökvalitetsnormer för vatten samt kommunens 
ansvarsområden enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Håbo 
kommun behöver därför öka ambitionsnivån i vattenarbetet som berör de 
kommunala verksamheterna. 

Enligt Håbo kommuns vattenprogram ska en uppdatering av 
vattenprogrammet sker vid behov, senast år 2021 i samband med att 
vattenförvaltningen uppdaterar statusklassificering och miljökvalitetsnormer 
för vattenförekomsterna i kommunen. Förvaltningen kommer därför att 
under 2021 påbörja arbetet med att uppdatera Håbo kommuns 
vattenprogram.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 47 
Tjänsteskrivelse 
Sammanställning uppföljning vattenprogram 2020. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(75) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Rapportering av Håbo kommuns genomförda åtgärder i vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram 2020.  
Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Tekniska förvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 58 Dnr 2020/00441  

Informationsärende, Bostadsmarknadsenkät 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Boverket skickar varje år ut bostadsmarknadsenkäten till samtliga 
kommuner. Enkäten berör läget på bostadsmarknaden, bostadsbyggande, 
allmännyttan, läget för olika grupper med mera.   

Håbo kommun har i årets enkät angett att det finns behov av ett mer varierat 
bostadsbestånd, med olika typer av boenden och upplåtelseformer, för att 
tillgodose olika gruppers behov.  

Kommunen bedömer vidare att 114 nya bostäder kan börja byggas under 
året. Under 2022 bedömer kommunen att 121 nya bostäder kan börja 
byggas.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 48 
Tjänsteskrivelse 
Enkät, ”Bostadsmarknadsenkäten 2021”  
Bilaga, ”Bilagor till BME 2021”  
Enkätsvar, ”Svarsbekräftelse BME 2021”  
Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(75) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 59 Dnr 2021/00017  

Information från samhällsbyggnadschef  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson informerar bland annat om följande:  

- Laddstolpar vid kommunhus och simhall: Det finns två beslut, ett om att 
uppföra laddstolpar vid kommunhuset och ett annat vid om att uppföra 
detsamma vid simhallen. Båda beräknas genomföras under 2021.  

- Detaljplan Snickeriet som nyligen antagits har överklagats till mark- och 
miljödomstolen. Domstolen har nu upphävt beslutet. Man kan göra om 
planen och gå ut på granskning alternativt överklaga beslutet. Förvaltningen 
avser att överklaga beslutet.  

- Förvaltningen avser gå ut med upphandling avseende del av Bålsta C och 
det gångstråk som ska gå genom området.  

- Swot-analys av VA i Skokloster har genomförts. VA-infrastrukturen är 
eftersatt i kommunen rent generellt. Redovisning av detta kommer att ske 
senare under våren.  

- Alla pågående detaljplaner behöver ses över och prioriteras om i samråd 
med politiken.  

 
______________ 
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§ 60 Dnr 84356  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 12.05-12.45 för lunch.  

______________ 
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§ 61 Dnr 2021/00060  

Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsberättelse 2020 för 
kommunstyrelsens verksamhet.  

Sammanfattning  
Den enskilt största händelsen inom kommunstyrelsens verksamhet har varit 
att hantera konsekvenserna av den pågående pandemin. Alla verksamheter 
inom kommunstyrelsen har påverkats direkt eller indirekt. Året präglades av 
att minska smittspridning och hitta nya sätt och metoder att arbeta. 
Distansarbete och digitala möten blev en del av kommunstyrelsens ordinarie 
verksamhetsuppdrag. Kärnuppdraget, tillgängligheten mot kommunens 
medborgare har påverkats. Med anledning av pandemin aktiverades 
kommunens krishanteringsorganisation från den 23 mars till den 30 
september. Krisledningsnämnden var aktiverad för att kunna ta beslut som 
går utanför ordinarie nämnds mandat. Krisledningen har beslutat om 
inriktning och samordning av kommunens åtgärder för att hantera 
konsekvenserna av pandemin 

Kommunfullmäktiges mål om ett starkt lokalt näringsliv och arbetsmarknad 
i fokus har haft stora framgångar under året, bedömningen är att målet är 
uppfyllt. 

Under året har många aktiviteter kring målet att utveckla samhällsbyggandet 
i kommunen genomförts, i enlighet med kommunfullmäktiges mål. 
Bedömningen är dock att pandemin haft negativ påverkan på 
utvecklingstakten och dialogen med medborgare och näringsliv och därmed 
anses målet samhällsbyggnad med helhetssyn och livsperspektiv i fokus, 
delvis uppfyllt för året. 

Kommunfullmäktiges mål om mötesplatser för alla och ett engagerat 
föreningsliv i fokus är delvis uppfylld då pandemin har haft stor inverkan 
under året på kommunala mötesplatser med begränsad tillgänglighet samt 
inställda arrangemang. Även om vissa arrangemang och annan service har 
kunnat genomföras i anpassad digital form. Forum för dialog och samverkan 
samt arbetet med marknadsföring av befintliga och kommande mötesplatser 
behöver utvecklas ytterligare. 

Kommunstyrelsen inklusive övergripande verksamheter har i år en 
driftbudget på 87,6 miljoner kronor. Utfallet är 101,1 miljoner och budgeten 
överskrids med 13,5 miljoner kronor. 

År 2019 startades en utredning avseende samhällsbyggnad- och 
kostverksamhet. Målsättningen var att hitta ytterligare 
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effektiviseringsvinster genom förändrat arbetssätt kontra plan- och 
exploatering och tekniska verksamheterna. Den nya samhällsbyggnads-
organisationen är planerad till år 2021. Effektiviseringar motsvarande 8,0 
miljoner kronor i budget 2020 uppnås därför inte under året.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 49 
Tjänsteskrivelse 
Verksamhetsberättelse 2020 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar avslag till verksamhetsberättelsen. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss för att komplettera med information 
om revisionerna, i andra hand avslag.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till verksamhetsberättelsen.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet ska återremitteras 
eller behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen bifaller eller avslår och 
finner att kommunstyrelsen bifaller verksamhetsberättelsen.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Sven-
Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:   

Vi vill lämna följande protokollsanteckning med anledning av 
verksamhetsberättelse 2020 för kommunstyrelsens verksamhet och med 
anledning av vårt yrkande på avslag av densamma. 

Vi vill påpeka följande: 

KPMG har under det gångna året gjort ett antal granskningar som har 
inneburit en mycket skarp kritik från revisorerna över kommunstyrelsen och 
KPMG har kunnat konstatera att ledning, styrning och uppföljning inte 
fungerar. Vidare har KPMG påtalat att det är allvarliga brister i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

Kommunstyrelsens underskott uppgår till 13,5 miljoner kronor vid årets 
slut. I mars prognostiserades att underskottet skulle uppgå till 11 miljoner 
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kronor vid årets slut. Enligt ekonomistyrprinciperna MÅSTE åtgärdsförslag 
tas fram om underskott befaras. Kommunstyrelsen har inte beslutat om 
åtgärder för år 2020 under året. 

Kommundirektörens enhet överskrider budget med 2,8 mkr och en av 
anledningarna till det är den otillåtna (nyligen konstaterats av 
konkurrensverket) granskningsrapport som gjorts gällande HMAB och till 
en kostnad av ca 1,9 mkr.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningschef, kommunstyrelsen 
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§ 62 Dnr 2021/00061  

Årsredovisning 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen överlämnar Håbo kommuns årsredovisning för år 2020 
till kommunfullmäktige och kommunens revisorer 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ombudgetera 36,2 miljoner kronor, för 
pågående investeringar, enligt begäran från nämnd, till år 2021, till 
- Kultur- och fritidsnämnden 2 339 000 kronor 
- Barn- och utbildningsnämnden, 3 485 000 kronor 
- Kommunstyrelsen, fastighet 13 964 000 kronor 
- Tekniska nämnden 6 257 000 kronor  
- VA-verksamhet 10 119 000 kronor 

2. Kommunfullmäktige noterar att, förutom ovanstående investeringar, 
ombudgeteras 109,1 miljon kronor till år 2021 för pågående investeringar 
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige,  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen upprätta årsredovisning över årets verksamhet 
och ekonomi samt överlämna årsredovisningen till fullmäktige och 
revisorerna, enligt kommunallagen. Fullmäktige behandlar godkännande av 
årsredovisningen och beslutar sedan om ansvarsfrihet för styrelser och 
nämnder.  

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för kommunens 
verksamhet under mandatperioden: 

Öka företagarnas nöjdhet med kommunens och bolagens fysiska och 
digitala bemötande 

Utveckla områden för bostäder, arbetsplatser och service utifrån samhällets 
behov 

Utveckla mötesplatser som stärker Håbos attraktivitet 

Målet om företagarnas nöjdhet har uppnåtts. Coronapandemin har haft stor 
inverkan på aktiviteter och arbete under året. Bedömningen är att de två 
sista målen uppnåtts delvis under året och att arbetet måste fortsätta. 

Nämnderna har utifrån de fyra perspektiven målgrupp, verksamhet, 
medarbetare och ekonomi identifierat ett antal utvecklingsmål för perioden. 
Måluppfyllelsen inom kommunens nämnder bedöms vara relativt god för 
året, dock något försämrad från föregående år. Sju mål anses vara helt 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(75) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

uppfyllda, 15 mål anses vara delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda. 
Bedömningen är att målen kommer att uppfyllas på sikt men att det kommer 
att krävas ett flerårigt arbete. 

Kommunfullmäktige har beslutat om tre finansiella mål för kommunen: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 
av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 
andra än staten 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 
minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 
investeringar 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 
kommunen 

Samtliga tre mål har uppfyllts för året. 

Bokslutet visar ett positivt resultat för hela koncernen och kommunen 
redovisar ett resultat på 76 miljoner kronor. När realisationsvinster och 
andra ersättningar från exploateringsverksamheten räknas av, återstår ett 
resultat på 46 miljoner kronor. 

Årets investeringar inom koncernen uppgår till 393 miljoner kronor varav 
304 miljoner avser kommunen. 

109,1 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för pågående projekt 
med totalbudget beslutad av kommunfullmäktige, överförs till 
investeringsbudget 2021. Nämnder har därutöver begärt överföring av 
sammanlagt 36,2 miljoner kronor i ej utnyttjad investeringsbudget för 
pågående projekt som inte slutförts under året, till år 2021.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 50 
Tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 
Bilaga Nämndernas verksamhetsberättelser 
Bilaga Överföring av investeringsbudget 
Protokoll från nämnderna 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 
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§ 63 Dnr 2021/00005  

Ekonomisk återrapportering  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ingen information finns att delge i dagsläget, prognos per februari är ännu 
inte klar. Mer utförlig rapportering kommer således till nästa sammanträde.  

______________ 
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§ 64 Dnr 2020/00444  

Granskning av kommunens arbete med att integrera 
nyanlända 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att under år 2021/2022   

a) vidta åtgärder för att säkerställa att arbetet med kommunens styrning och 
uppföljning av integration av nyanlända är effektiv och ändamålsenlig  

b) redovisa en uppföljning av genomförda åtgärder till 
kommunstyrelsen senast i juni år 2022 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till socialnämnden att  

a) utveckla forum för samverkan, interna och externa, i syfte att utveckla 
arbetet med integrationen inom kommunen.  

b)Sammanställa övriga nämnders uppföljning och årligen rapportera till 
kommunstyrelsen hur kommunens samlade arbete med 
integrationen fortlöper 

Sammanfattning  
KPMG har på uppdrag av Håbo kommuns revisorer genomfört en 
granskning av att kommunens arbete med att stötta nyanlända att integreras i 
samhället är tillräcklig, ändamålsenlig och effektiv.   

Utifrån granskningen är den sammanfattande bedömningen att de 
granskande nämndernas ledning, styrning och uppföljning av arbetet med att 
stödja nyanländas integrering inte varit tillräckligt tillfredställande.   

Kommunen delar utredningens uppfattning att arbetet med ledning, styrning 
och uppföljning behöver utvecklas och kommer därför uppdrag till 
förvaltningen att vidta åtgärder under år 2021/2022.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 51 
Tjänsteskrivelse 
Missiv 
KPMG revisionsrapport – Granskning av kommunens arbete för att 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att föreslaget yttrande avslås 
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Christian Nordberg (-) yrkar bifall till föreslaget yttrande.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att avslå eller bifaller arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning 

Vi vill lämna följande protokollsanteckning med anledning av 
granskningsrapporten angående kommunens arbete med att integrera 
nyanlända. 

Vi instämmer helt och fullt med revisorernas kritik och synpunkter av de 
brister som framkommit i granskningen. 

Vi vill påpeka följande: 

- Återigen konstateras att ledning, styrning och uppföljning inte fungerar. 

- Att det brister i kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 

- Att det brister i socialnämndens samordningsansvar, kommunstyrelsens 
och övriga nämnders ansvar att inom ramen för den ordinarie 
verksamhetsplaneringen genomföra programmets intentioner. 

- För ca 1 år sedan påbörjades ett arbete med att ta fram en ny strategi för 
integrationen i Håbo kommun utifrån en motion som lades av Owe Fröjd 
och Båp. Förslaget som förelåg till Kommunfullmäktige i november 2020 
antaget av kommunstyrelsen på förslag från Michael Rubbestad SD, 
återemitterades på grund av att det inte hade varit föremål för hanteringen 
av varken förvaltningen eller i ett remissförfarande. 

- Vi anser att de brister som nu KPMG påtalar och Båp:s motion är en bra 
grund för att återigen så snart som möjligt påbörja arbetet med att ta fram 
en strategi för integrationen i Håbo kommun. 
 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Förvaltningschefer, samtliga förvaltningar 
VD Håbohus 
Hemsida 
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§ 65 Dnr 2021/00085  

Gemensam avfallsplan 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ta fram förslag till gemensam 
avfallsplan.  

Sammanfattning  
Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner samverkar inom 
avfallshantering. Samverkan bidrar idag till ett kostnadseffektivt arbetssätt 
med hög grad av samordning och med tillgång till en större samlad 
kompetens inom avfallsområdet. Kommunerna har exempelvis infört och 
driver tillsammans ett av landets största fyrfackssystem och har även 
gemensamt reviderat sina respektive avfallsföreskrifter och avfallstaxor.  

För att fortsätta utvecklingen av kommunernas avfallshantering i samverkan 
är ett naturligt steg att även ta fram en gemensam avfallsplan. Framtagandet 
av ny avfallsplan motiveras av den stora förändring av insamlingssystemet 
som nu har genomförts i kommunerna, reviderade avfallsföreskrifter och 
avfallstaxor samt ändrad lagstiftning och nya nationella mål. I några av 
kommunerna är det dessutom dags att revidera befintlig avfallsplan eftersom 
den snart upphör att gälla.  

Kommunerna föreslås nu att i samverkan ta fram en gemensam avfallsplan, 
vilket bedöms ge samordningsvinster i arbetet med framtagande av planen. 
Planen kan även genomföras i samverkan, vilket betyder ytterligare 
samordningsvinster. Med den gemensamma avfallsplanen som grund 
bedöms kommunerna vara ännu bättre rustade för att gemensamt ta sig an 
utmaningar inom områden som exempelvis förebyggande av avfall, 
utveckling av återvinningscentralerna, farligt avfall, 
slam samt insamling och materialåtervinning av returpapper från lägenheter.  

Tekniska nämnden lägger fram förslag till beslut enligt ovan. 
Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra utan föreslår 
att fullmäktige beslutar att ta fram en gemensam avfallsplan.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 52 
Tjänsteskrivelse 
Tekniska nämndens beslut 
Tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen 
Offert, gemensam avfallsplan 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till förslag till beslut.  
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Christian Nordberg (-) yrkar att en avfallsplan för Håbo kommun ska tas 
fram.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutet istället blir att KF beslutar att ta fram 
förslag till gemensam avfallsplan.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) 
ändringsyrkande och finner att så sker.  

______________ 
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§ 66 Dnr 2021/00089  

Överenskommelse om samverkan mellan Region 
Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner för Håbo kommuns del reviderad 
överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län, Regionalt forum.  

Sammanfattning  
I samband med regionbildningen överenskoms att inom Region Uppsala 
inrätta ett Regionalt forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa ett 
fortsatt kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra 
frågor med kommunal anknytning. Denna överenskommelse behöver nu 
revideras och kommunfullmäktige föreslås godkänna föreliggande förslag 
till överenskommelse.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 53 
Tjänsteskrivelse 
Befintlig samverkansöverenskommelse 
Förslag till reviderad överenskommelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.   

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

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår 
eller bifaller arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.    

Reservation 
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 67 Dnr 2021/00092  

Avsiktsförklaring C-tillsammans 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Avsiktsförklaringen C-tillsammans godkänns.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar har under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom 
ambitionen att skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan 
inom Uppsala län. Håbo fattade beslutet på sammanträdet den 16 mars 
2020, paragraf 86.  

Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden 
och fyra övriga områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik 
och Hr. De övriga områdena är upphandling, lönecentrum, kommunikation 
och Kontaktcenter. 

Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning 

Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet 
inom områdena ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens partner 
kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda områdena. En utvald 
kommun ansvarar för att ta fram handlings- eller projektplaner och driva 
genomförandet inom de olika områdena. 

Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller 
fastställs inte politiskt men biläggs detta ärende som exempel på vilka nyttor 
som kan uppnås inom de olika samarbetsområdena. 

Håbo kommun är förnärvarande inte ansvarig för att ta fram projektplan 
eller handlingsplan för något område. Relevanta verksamheter på 
kommunstyrelsens förvaltning deltar kontinuerligt i ett erfarenhetsutbyte 
med övriga kommuner inom de olika samarbetsområdena och har möjlighet 
att ta en mer aktiv roll i projekten när det bedöms vara till nytta för 
verksamheten.  

Kommunstyrelsens förvaltning anser att det är till gagn för Håbo kommun 
att ha ett etablerat samarbete i de utvalda samarbetsområdena med 
kommunerna i C-tillsammans och föreslår därför att kommunstyrelsen 
godkänner avsiktsförklaringen.  

Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen. 
Kommunen har dock åtagit sig att avsätta tillräckligt med personella 
resurser i de projekt de väljer att delta i.  
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 54 
Tjänsteskrivelse 
Förstudie 
Förslag till avsiktsförklaring 
Sammanfattning av förstudie 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samarbetskommunerna inom C-tillsammans 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
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§ 68 Dnr 2020/00303  

Motion: Personalpolitiskt program 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 
förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Robin Jande (V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har lämnat in en 
motion där det föreslås att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta 
ett heltäckande personalpolitiskt program. Programmet ska utgå från 
följande fem områden: 1. Goda öppna transparanta relationer gällande 
uppdrag, ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa som även 
inkluderar hemarbete 3. Jämställdhet och mångfald 4. 
Kompetensförsörjning och karriärsutveckling 5. Rekryteringsrutiner. Dessa 
ska tillsammans ta ett helhetsgrepp om kommunens personalpolitik. Vidare 
anges ett antal punkter som motionärerna anser ska inkluderas i arbetet 

Kommunstyrelsens kansli har berett frågan i samråd med 
personalavdelningen. Personalavdelningen bedömer att motionens 
övergripande intention är lovvärd. Förvaltningen har, under hösten, initierat 
flera projekt, bland annat avseende arbetsmiljö, antidiskriminering och 
utbildning, liksom arbetar med att ta fram ett nytt samverkansavtal. Det 
finns således ett flertal större projekt som har initierats i syfte att förbättra 
kommunens arbete inom det personalpolitiska området. Ett utökat 
informationsutbyte med kommunens förtroendevalda eftersträvas också, 
bland annat genom att personalfrågorna kommer att utgöra en stående punkt 
på kommunstyrelsens arbetsutskott framöver. Personalavdelningen önskar 
också samarbeta och informera i ökad utsträckning kring denna typ av 
frågor.  

Dock ser personalavdelningen ingen möjlighet att arbeta fram ett 
heltäckande personalpolitiskt program utifrån nuvarande personella resurser 
på avdelningen. För att genomföra ett sådant projekt krävs tid och resurser 
som i dagsläget inte finns. Vidare bedöms inte heller alla de punkter som 
motionen föreslår kunna bifallas.  

Mot ovanstående bakgrund föreslås därför att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 55 
Tjänsteskrivelse 
Motion, Personalpolitiskt program 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen (och därmed avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut).  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut (avslag till 
motionen).  

______________ 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(75) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 69 Dnr 2020/00347  

Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid 
kommunala anställningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 
förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion där det föreslås att 
kommunfullmäktige ska besluta att i det fall kompetens och lämplighet är 
likvärdig för fler sökande vid rekrytering och anställning ska folkbokföring 
inom Håbo ses som meriterande.  

Motsvarande motion behandlade i kommunfullmäktige 2016 med skillnaden 
att förslaget då var att kommunfullmäktige skulle besluta att folkbokföring 
inom Håbo kommun ska ses som meriterande vid rekrytering och 
anställning inom den kommunala verksamheten.  

Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet tillsammans med 
personalavdelningen. Personalavdelningen anför att det förvisso inte finns 
något lagmässigt hinder för att besluta något sådant. Men man kan dock 
fortfarande ifrågasätta lämpligheten i detta utifrån förvaltningslagens regler 
om saklighet och opartiskhet, enligt vilka allas likhet inför lagen ska 
beaktas. Dessa regler bör i förlängningen innebära att kommunen enbart bör 
rekrytera gentemot rena kompetenskrav. Detta anfördes exempelvis av 
förvaltningen förra gången motsvarande motion behandlades av fullmäktige.  

Vidare bedömer personalavdelningen att Sverige har en fri arbetsmarknad 
med fri rörlighet. Denna fria rörlighet begränsas om kriterier baseras på 
folkbokföring används. Arbetssökande som avser flytta från sin nuvarande 
ort till Håbo kommun med omnejd skulle exempelvis begränsas i sina 
möjligheter om det är meriterande att redan vara folkbokförd i kommunen 
när man söker jobb. 

Dessutom, anför personalavdelningen, är folkbokföringen en flyktig grund 
för rekrytering. Detta med hänvisning till att människor flyttar både in och 
ut i kommunen. En person som är folkbokförd i Håbo och får anställning i 
kommunen kan lika väl välja att ganska omgående flytta från kommunen 
igen.  

Mot ovanstående bakgrund bedömer förvaltningen att motionen bör avslås.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 56 
Tjänsteskrivelse 
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Motion 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till motionen (avslag till 
arbetsutskottets förslag till beslut) 

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen (avslag till arbetsutskottets 
förslag till beslut) 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till motionen (avslag till arbetsutskottets 
förslag till beslut) 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att motionen ska bifallas eller avslås och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att föreslå att motionen ska avslås.  

Reservation 
Owe Fröjd (Båp), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD) reserverar 
sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 70 Dnr 2020/00223  

Motion: Införande av marknadsdag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till förvaltningens 
bedömning och redan pågående åtgärder.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om 
införande av en marknadsdag i Håbo kommun. I motionen föreslås att 
berörd förvaltning ska få i uppdrag att utreda lämplig marknadsplats i 
centrumnära läge för primärt lokala aktörer att visa och försälja produkter, 
samt att införandet av marknadsdag och lämplig plats för denna beaktas i de 
framtida planerna för utvecklingen av Bålsta centrum. 

Kommunstyrelsens kansli har berett ärendet i samråd med plan- och 
exploateringsavdelningen och näringslivsenheten och konstaterar 
inledningsvis att näringslivsenheten sedan tidigare (KS 2020-06-29 § 163) 
har fått i uppdrag att aktivt marknadsföra kommunens torgplatser på 
hemsidan. Därmed har enheten redan sett över befintliga torgplatser i 
närheten av centrum vilka finns framför centrumbyggnaden mot parkeringen 
samt mellan centrum och Fridegårdsgymnasiet. Tillstånd för att använda 
dessa platser söks hos polisen respektive bygg- och miljöförvaltningen. 
Näringslivsenheten ansvarar för att marknadsföra dessa platser via hemsidan 
i enlighet med beslutet. Vidare konstateras att marknadsplatser finns med i 
planerna kring Bålsta centrum. Dels ska möjligheten till yta för 
marknadsplatser finnas vid Bålsta torg (stationen/resecentrum). Dels är 
frågan väckt i arbetet med det Gröna stråket från Bålsta torg genom centrum 
till Gröna dalen. Här avvaktas beslut om budget för förprojektering och i 
denna förprojektering ska även möjlighet och lämplighet för 
marknadsplatser bedömas.   

Eftersom det finns ytor för centrumnära marknadsplatser och frågan om 
framtida marknadsplatser även är väckt i förhållande till Bålsta 
Centrumprojektet föreslås motionen bifallas med hänvisning till redan 
pågående åtgärder.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 57 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Införande av marknadsdag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 71 Dnr 2020/00081  

Motion: Spa-anläggning för våra äldre 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag att kommunen ska utreda 
möjligheterna till att anlägga en SPA anläggning i närheten av Dalängen och 
Solängen och även utreder möjligheterna för boende på Pomona och för 
externa gäster.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) har inkommit med en motion, där det föreslås att 
anlägga en spa-anläggning nära Dalängen och Solängen. Syftet är att öka 
livskvaliteten för de boende där. Likaså föreslår motionen att kommunen 
också ska utreda möjligheterna för boende på Pomona och för externa 
gäster.  

Vård- och omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. 
Av nämndens yttrande framgår bland annat att nämnden delar motionens 
andemening om att åldrande inte ska medföra försämrad livskvalitet och ser 
också att många äldre nog skulle uppskatta spabehandlingar. Dock bedömer 
nämnden att den huvudsakliga målgruppen för en anläggning av det 
föreslagna slaget nog inte är boende just på särskilt boende utan snarare för 
allmänheten. På Dalängen finns dessutom redan bastu, bubbelbadkar samt 
rum för finrakning, manikyr, fotvård och hårvård, vilket bedöms motsvara 
den typ av aktiviteter som många av de boende där orkar med. Vidare 
bedömer nämnden att verksamheten står inför förändringar och att innan 
man fattat beslut om Pomonas framtid är det inte meningsfullt att utreda en 
etablering av en spaanläggning.  

Vård- och omsorgsnämnden berör också de juridiska aspekterna av frågan i 
sitt yttrande, och konstaterar dels att kommunallagens likställighetsprincip 
föreskriver att alla invånare i kommunen ska behandlas lika samt att 
socialnämnden ska tillförsäkra den enskilde skäliga levnadsvillkor. En Spa-
anläggning bedöms inte vara förenligt med dessa juridiska föreskrifter.  

Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i nämndens bedömning och vill 
tillägga att om den sannolikt största målgruppen för ett spa enligt motionens 
förslag är allmänheten så föreligger också ytterligare en juridisk aspekt. 
Denna handlar om konkurrenslagens regler avseende offentlig 
säljverksamhet. Reglerna finns i kap 3 §§ 27-32 och är avsedda att hindra 
snedvriden konkurrens då offentlig verksamhet (exempelvis en kommun) 
ägnar sig åt verksamhet som konkurrerar med näringslivet. Skulle 
kommunen starta en spaanläggning som i första hand riktar sig mot externa 
besökare (enligt vård- och omsorgsnämndens bedömning) så är risken stor 
att kommunens agerande inte skulle vara förenligt med konkurrenslagen.  
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Mot ovanstående bakgrund föreslås motionen avslås.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 58 
Tjänsteskrivelse 
Motion: Spa-anläggning för våra äldre 
Vård- och omsorgsnämndens beslut om yttrande 
Vård- och omsorgsnämndens yttrande 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
föreslå fullmäktige att motionen ska avslås eller bifallas och finner att 
kommunstyrelsen föreslår att motionen ska bifallas.  

______________ 
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§ 72 Dnr 2019/00438  

Motion - utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första attsats med hänvisning till 
vård- och omsorgsnämndens samt personalavdelningens bedömning.    

2. Kommunfullmäktige konstaterar att motionens andra attsats redan 
genomförs med hänvisning till befintlig lag och bedömer därmed att denna 
attsats därmed är besvarad.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende krav på 
utdrag ur belastningsregistret för anställning inom äldreomsorgen samt inom 
omsorgen för personer med funktionsvariation. Motionen föreslår följande:  

Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på 
utdrag ur polisens belastningsregister.  

Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med 
funktionsvariation i gruppboenden, boenden med service samt personlig 
assistans införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.  

Vård- och omsorgsnämnden har berett tillfälle att yttra sig över motionen. 
Nämnden utgår ifrån vad som är obligatoriskt enligt lag och begär i 
dagsläget utdrag ut belastningsregistret vid nyanställningar inom samtliga 
verksamheter i egen regi inom LSS och socialpsykiatri. Detta utöver 
intervjuer och referenstagning. Inom äldreomsorg och kommunal hälso- och 
sjukvård begärs i dagsläget inget utdrag vid rekrytering, men däremot 
genomförs intervjuer och referenstagning. Nämnden ställer sig positiv till att 
utöka detta även till andra verksamheter men påtalar behovet av 
kommunövergripande riktlinjer.  

Kommunens personalavdelning har också sett över motionen och ställer sig 
positiv till förslaget. Personalavdelningen anför också att det redan finns ett 
uppbyggt system för att inhämta underlag ur belastningsregistret, vilket 
medför att det inte skulle vara problematiskt att utöka kontrollen enligt 
motionens förslag.  

Därmed föreslås att motionens första attsats ska bifallas, medan motionens 
andra attsats föreslås vara besvarad med hänvisning till att åtgärden redan 
vidtas.  
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Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 59 
Tjänsteskrivelse 
Motion  
Beslut och yttrande från vård och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 73 Dnr 2021/00065  

Revidering av KS dokumenthanteringsplan till följd av 
omorganisering 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Genom beslut i fullmäktige 2020-12-07, § 126, flyttades fr.o.m. 1 januari 
2021 fastighetsverksamhet, lokalvård och Internservice från tekniska 
nämnden till kommunstyrelsen. I samma beslut flyttades också 
måltidsverksamheten från barn- och utbildningsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Till följd av denna 
organisationsförändring har behov uppstått av att revidera olika 
styrdokument.  

Föreliggande tjänsteskrivelse gäller revidering av kommunstyrelsens 
dokumenthanteringsplan. Den föreslagna förändringen innebär att de avsnitt 
som hittills återfunnits i tekniska nämndens dokumenthanteringsplan och 
gäller de överflyttade verksamheterna nu kommer att tas in i 
kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Specifikt handlar det om att ett 
nytt avsnitt, ”Fastighet” (grupp 10), läggs till. Motsvarande revidering görs 
samtidigt av tekniska nämndens dokumenthanteringsplan.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 60 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till reviderad dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Tekniska nämnden för kännedom 
Författningssamling  
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§ 74 Dnr 2021/00090  

Informationsärende, Årsrapport 2020, Ombudsman 
äldre och funktionsnedsatta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Ombudsmannen för äldre- och funktionsnedsatta har sammanställt en 
rapport för perioden 1 januari – 31 december 2020.  

Den rådande Coronapandemin har till stor del berört ombudsmannens arbete 
under året. De grupper som ombudsmannen företräder, äldre och 
funktionsnedsatta, har påverkats i mycket stor utsträckning. Från mars i år 
ingår 15 procent av Sveriges befolkning i den definierade riskgruppen 70 år 
och äldre. Covid-19 har förändrat vardagen och de äldre har drabbats 
särskilt hårt. 

Rapporten bygger på ärenden, frågor och synpunkter som ombudsmannen 
för äldre och funktionsnedsatta tagit del av.                                                                 

Frågeställningar och ärenden är mycket varierande och berör inte bara det 
som kommunen tillhandahåller för dessa grupper. De berör även 
samhällsfrågor som boende, ekonomi och allmänna juridiska frågor som till 
exempel fullmakter.       

Ombudsmannens arbete omfattar informera, ge personer hjälp och stöd i 
kontakter med kommunen eller andra myndigheter för att få deras vardag att 
fungera bättre.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 61 
Tjänsteskrivelse 
Årsrapport 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) önskar få noterat i protokollet att årsrapporten var bra 
och informativ 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(75) 
 Sammanträdesdatum  
 2021-03-15  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ombudsman, äldre och funktionsnedsatta 
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§ 75 Dnr 2021/00074  

Redovisning av uppdrag till kommunstyrelsen februari 
2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att se över och vid behov 
komplettera listan inför kommande redovisning.  

Sammanfattning  
I enlighet med kommunstyrelsens beslut 2017-02-13 § 39 redovisar 
förvaltningen regelbundet en lista över de aktuella uppdrag som faller under 
kommunstyrelsens ansvar. 

Uppdragen redovisas nu i två separata förteckningar, en för avslutade (28 
st.) och en för ej avslutade (40 st.) uppdrag. Chefer och andra ansvariga har 
fått möjlighet att kommentera och rapportera uppdragens status och 
kommentarerna som inkommit framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 62 
Tjänsteskrivelse 
Förteckning – pågående uppdrag 
Förteckning – avslutade uppdrag 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att listan ska ses över och vid behov kompletteras till 
kommande redovisning.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande 
och finner att så sker.  

______________ 
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§ 76 Dnr 2021/00075  

Redovisning av verkställighet av kommunfullmäktiges 
beslut, februari 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av ett urval av 
kommunfullmäktiges beslut. Främst återrapporteras verkställigheten av 
bifallna medborgarförslag och motioner, men även andra beslut redovisas 
vid behov.  

Status för verkställigheten av fullmäktiges beslut redovisas nu i två separata 
förteckningar, en för avslutade (7 st.) och en för pågående (26 st.). Chefer 
och andra ansvariga har fått möjlighet att kommentera och rapportera 
verkställigheternas status och tidplan och kommentarerna som kommit in 
framgår av förteckningen.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 62 
Tjänsteskrivelse 
Förteckning: Verkställighet – pågående 
Förteckning: Verkställighet – avslutade 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 77 Dnr 2020/00473  

Uppdrag: Strategi för implementering av 
barnkonventionen samt agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ta fram ett stöd för hur 
förvaltningarna ska arbeta med implementeringen av barnkonventionen 
samt agenda 2030 i respektive verksamhet.  

Sammanfattning  
Kommunen behöver ta ett helhetsgrepp på frågorna vad gäller 
implementering av barnkonventionen samt av Agenda 2030 i Håbo 
kommun. Förvaltningarna har kommit olika långt med detta arbete och det 
finns behov av att belysa frågorna och ta fram en gemensam grund att stå på 
i detta arbete. Vad gäller Agenda 2030 pågår sedan tidigare ett 
kommunövergripande arbete men även här finns visst behov av samordning. 

Kommunstyrelsens ordförande föreslår, mot ovanstående bakgrund, att 
förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en kommunövergripande strategi för 
implementering av barnkonventionen samt en kommunövergripande strategi 
för implementering av Agenda 2030 i Håbo kommun 

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 64 
Tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Biträdande kommundirektör 
Kommunstyrelsens kansli 
Uppdragslista 
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§ 78 Dnr 2021/00076  

Ägardirektiv Håbohus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar föreslagna ägardirektiv för Håbohus AB, att 
gälla från och med 2021-04-01.    

Sammanfattning  
Håboalliansen har tagit fram förslag till nya ägardirektiv för Håbohus AB.   

Större förändringar i förslaget är att länsstyrelsens förslag till innehåll i 
ägardirektiv, och förändrat antalet hyresrättslägenheter till ett spann mellan 
700-1400 långsiktigt har beaktats. Målet med direktavkastning om 4 % i 
nyproduktion kvarstår.  

Andra förändringar är bl.a.:  

tydligare runt det affärsmässiga perspektivet (beslut, riskhantering, förbud 
mot statsstöd m.m.) 

andel sociala lägenheter krymps till max 3 % (utifrån en justering av 
situationen runt migration efter 2016) 

trygghetsskapande arbete har lyfts och det poängteras att sådana åtgärder är 
viktiga och får kosta pengar ur ett affärsmässigt perspektiv.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
KSAU 2021-03-01 § 65 
Förslag till nya ägardirektiv 
Nu gällande ägardirektiv   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet ska återremitteras för en risk- och 
konsekvensanalys. I andra hand yrkas avslag till förslaget till beslut  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslaget med följande ändringar:  
- Sida 1 (försättsblad), punkt 2. ändras till "Tydligare ekonomistyrning i 
enlighet med tidigare ägardirektiv." 
- Sida 3. Följande text utgår: "En del av bolagets bostadsbestånd står inför 
ett upprustningsbehov." 

- Sida 4: Det långsiktiga tillkommer före målet "Målet för bolagets 
direktavkastning, d.v.s driftsnettot i procent av fastigheternas 
marknadsvärde, är att det bör vara lägst 4.0% i nyproduktion. Det 
långsiktiga målet för bolagets resultat efter finansiella poster är att det ska 
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vara minst 12 % av omsättningen." 
Ny text: Bolagets finanspolicy ska fastställas av styrelsen minst en gång per 
år och förankras hos ägaren via samrådet. Bolaget ska erlägga avgift för 
kommunal borgen. Avgiften fastställs årligen efter samråd mellan bolaget 
och kommunen.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om ärendet ska 
återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska behandlas idag,  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget 
till ägardirektiv eller att bifalla förslaget med Christian Nordbergs (-) 
ändringar och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget med Christian 
Nordbergs (-) ändringar.  

Reservation 
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Sven-
Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.  

______________ 
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§ 79 Dnr 2021/00106  

Begravningsförrättare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utser Rune Westerlund och Christian Nordberg till 
begravningsförrättare.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen nominerar två nya begravningsförrättare som, 
komplement till befintlig begravningsförrättare, i syfte att även 
fortsättningsvis kunna erbjuda medborgarna borgerliga 
begravningsceremonier.  

Beslutsunderlag 
KSAU 2021-03-01 § 67 
Nominering från Vänsterpartiet      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Vänsterpartiets nominering av Rune 
Westerlund 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Vänsterpartiets nominering samt 
nominerar Christian Nordberg 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Per-Arne Öhmans (M) förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen kan 
föreslå fullmäktige att utse Rune Westerlund och Christian Nordberg till 
begravningsförrättare och finner att så sker.  

______________ 
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§ 80 Dnr 2021/00051  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen                  

Sammanfattning  
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08   

• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
5500 ÖFN Analys av ekonomiskt utfall 202012 
• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
Sammanställd analys inför årsredovisningen 
• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens prot 210222 § 42 
• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
Uppföljning verksamhetsuppföljning 2020 
• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämndens prot 210222 § 41 
• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
Länsstyrelsens rapport 2020 
• Protokoll – Överförmyndarnämnden 
Åtgärdsrapport 2020 (2021) 
• Information – Mälardalsrådet 
NYTT DATUM: Mälartinget och Rådsmötet i Eskilstuna 2-3 september  
• Cirkulär – SKR 
Budgetförutsättningar för åren 2021–2024 | Viktig information från SKR, 
cirkulär 21:12 
• Rapport – Folkhälsomyndigheten 
Miljöhälsorapport 2021 publicerad! 
• Inbjudan – KEF 
Så ökar vi tryggheten i Malmö 
• E-post  - VVsyn 
Till kommunala upphandlare av utbildning 
• Bilaga – SSF 
Sammanfattning GSV resultat 
• Brev – SSF 
Brev till kommun ang bidrag 2021 
• Inbjudan – Länsstyrelsen 
Inbjudan till MR-dagarna, Håbo kommun 
• Inbjudan – Länsstyrelsen 
Bilaga 1. Strukturell hemlöshet och barns rätt till bostad 
• Brev - E-on 
Brev Kommunstyrelsen Söderskogen feb 2021 
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• Rapport – CVE 
Sammanfattning utvärdering av kommunstöd CVE 
• Brev 
Skrivelse från privatperson angående strömavbrott 
            

Beslutsunderlag 
Enligt ovan             

__________ 
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§ 81 Dnr 2021/00053  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2021-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll                

2. Kommunstyrelsen beslutar att även KOMSAM-protokoll ska redovisas 
framöver.  

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-08               

• Protokoll – KPR 
Protokoll KPR 2021-01-19 
• Protokoll – Folkhälsosamordnare 
Protokoll ungdomsråd 2021-01-28 
• Protokoll – Upplandsstiftelsen 
Protokoll Smultronstyrgrupp 20210210 
• Protokoll -Bygg- och miljönämnden 
Informationsärende: Agenda 2030 för hållbar utveckling i Håbo kommun 
inkommit i undertecknat original 
• Protokoll – Ungdomsrådet 
Protokoll 2020-11-17 närvaro och remissvar.docx  
 

Beslutsunderlag 
Protokoll enligt ovan         

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att protokoll från KOMSAM också ska 
redovisas.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut med tillägg från Agneta Hägglund (S) och 
finner att så sker.  

______________ 

Beslut skickas till:  
Registrator KS kansli 
Sekreterare KOMSAM 
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§ 82 Dnr 2021/00052  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut       

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2021-01-29 – 2021-03-04 föreligger: 

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen   

Övrig personaldelegation  

Enskilda beslut 

Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig 
personaldelegation finns med i en pärm vid sammanträdet. 

Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid begäran. 
Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 
Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten januari och februari 
2021 
Delegationslista, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2021-01-29 - 
2021-03-04        
______________ 
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§ 83 Dnr 2021/00004  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om: 

- Coronaläget i kommunen - smittläge, vaccinationer m.m. 

- Valborg och nationaldagen har ställts in, men man planerar för Håbo 
festdag med reservation för coronaläget. Skolavslutningar diskuteras 
fortfarande  

- Regionala frågor - sammanhållen genomförandeplan för RUS är under 
beredning, privata vårdcentraler samt effektiv och nära vård.  

Projektavstämning - Status Dalängen och MacFreeze, projektlista och 
förberedelsefaser 

Mats Eriksson informerar om:  

- Gästis och status för området och diskussion om användning av området.  

______________ 
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§ 84 Dnr 62739  

Redovisning av pågående utredning av lönerelaterade 
områden 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) anför att en utredning av lönerelaterade områden pågår 
och efterfrågar information om denna utredning.  

Kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om att utredningen pågår 
och att resultatet kan behandlas i KS (KSAU vid individärenden) när 
utredningen är slutförd.  

Agneta Hägglund (S) påtalar vikten av att ärendet påskyndas från centralt 
håll.  

______________ 
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§ 85 Dnr 62738  

Konkurrensverket 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) anför följande: 

Konkurrensverket fäller Håbo Kommun för otillåten upphandling och brott 
mot LOU. Konkurrensverket har till Förvaltningsrätten begärt att Håbo 
Kommun skall betala 110.000 kronor i vite på grund av felaktig 
upphandling av revisionen på Håbo Marknadsbolag 

Owe Fröjd (Båp) önskar att frågan tas upp för diskussion.  

Frågan diskuteras vid sammanträdet.  

______________ 
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§ 86 Dnr 62737  

Rapport från KPMG angående Håbo kommunen 
systematiska arbetsmiljöarbete, samt 
kommunstyrelsens ansvar. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
En rapport från KPMG avseende kommunens systematiska 
arbetsmiljöarbete och kommunstyrelsens ansvar har inkommit. Owe Fröjd 
(Båp) anför följande:  

Jag önskar en föredragning av denna rapport, jag kan även konstatera att den 
inte finns upptagen som inkommen skrivelse under den punkten på 
dagordningen. 

Information ges om att i fredags hade kommunalråd och oppositionsråd en 
diskussion med HR-chefen angående rapportens innehåll. Till nästa 
kommunstyrelse kommer förslag till yttrande att tas upp för behandling.  

______________ 
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§ 87 Dnr 2019/00338  

Samråd, detaljplan för Segersta 1:70 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning  
Owe Fröjd (Båp) väcker ärende avseende samråd av Segersta 1:70.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att snarast ställa ut 
detaljplanen enligt upprättat förslag.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande 

Christian Nordberg (-) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
eller avslår Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen 
avslår yrkandet.  

Omröstning begärs.  

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 
Owe Fröjds (Båp) yrkande och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Sven-Olov Dväring (S), Owe Fröjd (Båp).  

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene 
Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred 
Rydberg (KD) 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) avstår.  

Med 5 ja-röster, 6 nej-röster och 2 som avstår avslår kommunstyrelsen Owe 
Fröjds (Båp) förslag 

______________ 
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§ 88 Dnr 62736  

Ny programperiod Leader 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) anför att det ska vara möte avseende Leader i Håbo 
inför ny programperiod. Ytterst få är anmälda. Bra om alla kan hjälpas åt att 
sprida informationen.  

______________ 
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§ 89 Dnr 2021/00145  

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och 
den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över hur den 
politiska och tjänstemannaorganisationen ska se ut utifrån pågående arbete 
med att omorganisera verksamheterna inom kommunstyrelsen och de olika 
samhällsbyggnadsverksamheterna.  

Sammanfattning  
Liselotte Grahn Elg (M) väcker ett ärende om en översyn över 
tjänstemannaorganisationen och den politiska organisationen.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunstyrelsen ska ge förvaltningen i 
uppdrag att se över hur den politiska och tjänstemannaorganisationen ska se 
ut utifrån pågående arbete med att omorganisera verksamheterna inom 
kommunstyrelsen och de olika samhällsbyggnadsverksamheterna. 

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller det 
egna yrkandet och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Biträdande kommundirektör 
Uppdragslista 
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