
KALLELSE 

Datum 

2019-02-15 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter Ersättare 

Björn Erling (M), Ordförande 

Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 

Owe Fröjd (Båp), 2:e vice ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Jan Sundling (M) 

Ulf Winberg (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Bo Johnson (M) 

Björn Hedö (M) 

Leif Zetterberg (C) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Anette Erling Jivenius (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) 

Michael Rubbestad (SD) 

Anders Ekelöf (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas Moore (SD) 

Robert Kohlström (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Per-Arne Öhman (M) 

Roger von Walden (M) 

Björn Fredriksson (M) 

Peter Kilger (M) 

Bertil Brifors (M) 

Johan Jakobsson (C) 

Lisbeth Bolin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Roger Norin (L) 

Helén Embretsén (KD) 

Sven Rosendahl (KD) 

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) 

Erik Nylén (SD) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Maria Andersson (SD) 

Farid Chibout (Båp) 

Cecilia Anna Rosrell (Båp) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 25 februari 2019, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18.00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
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KALLELSE 

Datum 

2019-02-15 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

1. Mötets öppnande 

- Upprop 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ord-

ning 

2. Anmälan av nytt medborgarförslag: Isbanor 

Förslagsställare: Sofie Kennerstedt 

Dnr 2018/00975  

3. Anmälan av nytt medborgarförslag: Byte av län 

Förslagsställare: Ehsan Banisaid 

Dnr 2019/00027  

4. Anmälan av ny motion: Håbo kommuns politiska organisation samt arvodesreg-

ler 

Motionär: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Dnr 2019/00005  

5. Ansökan om markanvisning gällande del av fastigheten Bista 4:5 

Dnr 2018/00637  

6. Utnämning av skolchef 

Dnr 2018/00976  

7. Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn för alko-

holservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 

Håbo kommun 

Dnr 2018/00999  

8. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsre-

serv 

Dnr 2018/00765  

9. Finanspolicy 

Dnr 2018/00764 

10. Attestreglemente 

Dnr 2018/00766  

11. Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 samt utbetalning av kommunalt 

partistöd för 2019 

Dnr 2018/00151  
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KALLELSE 

Datum 

2019-02-15 

Kommunfullmäktige 

12. Avgift för familjerådgivning 

Dnr 2018/01001  

13. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor 

Dnr 2018/00937  

14. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete och regler för brandskydd i kom-

munens verksamheter 

Dnr 2018/00759  

15. Program emot våldsbejakande extremism 

Dnr 2018/00573  

16. Revidering av reglemente för uppdragsbeskrivning för kommunalråd, opposit-

ionsråd och gruppledare 

Dnr 2018/00974  

17. Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Dnr 2016/00457  

18. Entledigande från uppdrag som begravningsombud samt fyllnadsval 

Dnr 2019/00004  

19. Entledigande från uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande, i Håbo Mark-

nads AB samt fyllnadsval 

Dnr 2019/00074  

20. Enkel fråga till ordförande i kultur- och fritidsnämnden angående underhåll av 

konst 

Dnr 2019/00011  

21. Interpellation till socialnämndens ordförande angående bostadslösas situation i 

Håbo 

Dnr 2019/00006  

22. Interpellation från Sverigedemokraterna om hemmasittare och anpassade åtgär-

der i skolan  

Dnr 2018/00968  

Björn Erling 

Ordförande 

Sara Widströmer 

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

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

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

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

Förslag till beslut:

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

Ärende 1
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2018-12-17 KS 2018/00975 nr 87283 

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

Medborgarförslag: Isbanor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska uppföra isbanor ute under vintersäsongen.    

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
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Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

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

Utbildning
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
.
För en aktiv vardag, frisk luft och samvaro.

Certifikat
Certifikatutgivare 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: 9B7-8AC

1 (1)

Personuppgift
er skyddade 
enligt GDPR
Perso
nuppg
ifter 
skydd
ade 
enligt 
GDPR

Perso
nupp
gifter 
skydd
ade 
enligt 
GDP
R

Personuppgift
er skyddade 
enligt GDPR
Personuppgifter 
skyddade enligt GDPR

6



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-11 KS 2019/00027 nr 87775 

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

Medborgarförslag: Byte av län 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska se över möjligheterna till att byta län till Stockholms län. 

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
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Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

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

Utbildning
Formulera förslaget

Hej,
Mitt förslag är ganska rättframt, jag vill att det ses över att byta län (igen). Sist detta togs upp
var nu 10 år sedan. Tiderna har ändrats, marknaden ser annorlunda ut på många sätt och vis
. Jag har en timme idag med bil till uppsala centrum men endast 30min till Stockholm central
. Vi ligger i mellanläge, för att åka buss i Håbo skall du ha UL kort, för tågen är det generellt
pendeln och därmed SL som gäller. Stockholm expanderar och är vid vår port. Vet inte om
detta är rätt sätt att gå tillväga, men jag ger det ett försök.

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: 314-5CA

1 (1)

Personuppgifter 
skyddade enligt 
GDPR
Perso
nuppg
ifter 
skydd
ade 
enligt 
GDPR

Perso
nupp
gifter 
skydd
ade 
enligt 
GDP
R

Personuppgift
er skyddade 
enligt GDPR
Personuppgifter 
skyddade enligt GDPR
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-07 KS 2019/00005 nr 87616 

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

Motion: Håbo kommuns politiska organisation samt 
arvodesregler 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har överlämnat en motion till 

fullmäktige. Motionären föreslår att fullmäktige beslutar att i fullmäktige-, 

kommunstyrelse och nämndernas arbetsordning införa en regel om att 

tjänstgörande ordförande alltid avlägger sin röst sist.    

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 

– Motion 2018-12-30

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 4
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MOTION 

Vänsterpartiet Håbo 

2018-12-30 

Gällande Håbo kommuns politiska organisation samt arvodesregler 

På grundval av det svenska folkstyrets principer kan vi forma ett samhälle där alla individer 

känner sig delaktiga och jämlika. Enligt regeringsformens inledande paragraf vilar vår 

demokrati på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt. Genom tilltron till detta vårt 

demokratiska system och med respekt till varje individs likvärdiga värde skapas en bred 

acceptans för rättssamhället och det mandat det fria valet skapar.  

En grundläggande förutsättning för detta är även att de beslut som fullmäktige beslutat om 

fullföljs och efterlevs. Med anledning av beslut KS 2018/00168 nr 81826 förslag till 

förändrad politisk organisation samt arvodesregler att gälla för kommande mandatperiod, 

beslutspunkt 9, samt erfarenhet från sammanträden hösten 2018 föranleder denna motion.  

Beslutets lydelse § 9:  

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hanteringen av insynsplatser i 

nämnder och styrelser för de partier som inte har en egen plats. Utredningen ska vara klar 

och beslutas i samband med beslut av övriga styrdokument som ska gälla från 2019-01-01.  

Förslag till ändring i fullmäktige- och nämndernas arbetsordning 

Närvarorätt 
Närvarorätt regleras i kommunallagens 4 kapitel 28 §. Bestämmelsen är avsedd att tillgodose de 

förtroendevaldas intresse av information och omfattar alla förtroendevalda. Kommunallagen ger 

fullmäktige möjlighet att reglera närvarorätten i sitt reglemente. Beslutet får även innefatta att den 

förtroendevalde ges rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 

I de allmänna valen har det blivit alltmer vanlig att små- och lokala- partier tagit plats i fullmäktige, 

vilket inneburit sammansatta majoriteter eller minoritetsstyre. De politiska besluten riskerar 

därigenom att bli oförutsägbara och eller instabila. Exempelvis kan det resultera i att nämndernas 

förslag inte vinner gehör i den majoritet som återfinns i fullmäktige, inte minst på grund av brister i 

informationsöverföring. Konstitutionsutskottet (KU) menade även i förarbetet till kommunallagen att 

de mindre partiernas intresse av information och insyn bör tillgodoses. KU menar att det kan ske på 

många sätt, varav en är närvarorätt ett annat regelbundna informationsmöten och att handlingar och 

protokoll tillsänds dem samtidigt som till ledamöterna. Andra stöd som diskuterades var arbetsrum 

och skrivhjälp.  

Vänsterpartiet delar konstitutionsutskottets uppfattning att öppenhet och transparens i 

beslutsprocessen är av betydande vikt för att finna utrymme för delaktighet och jämlikhet i våra 

valda församlingar.  

10



I enlighet med kommunallagen ges tjänstgörande ersättare likvärdiga befogenheter som en ordinarie 

ledamot. Med anledning av ökningen av sammansatta konstellationer vill vi se en ordning där fler 

partiers röster blir uttalade i ett tidigt skede. Vi föreslår utökade befogenheter som ersättare och 

införande av närvarorätt för de partier som inte getts plats i nämnd eller styrelse.  

Vi tror på att med respekt till varje individs likvärdiga värde skapas en bred acceptans för 

rättssamhället och det mandat det fria valet skapar.   

Yrkande 

Att fullmäktige beslutar att närvarande ersättare i nämnd och kommunstyrelse ges rätt att få sin 

mening antecknat i protokollet. 

Att fullmäktige beslutar att samtliga partier i fullmäktige, med en person per tillfälle, ges möjlighet till 

närvarorätt i nämnd eller kommunstyrelse där partiet inte finns representerat. 

Att fullmäktige beslutar att förtroendevald som deltar i nämnd eller kommunstyrelse i form av 

närvarorätt ges möjlighet att få sin mening antecknat i protokollet. 

Att fullmäktige beslutar att samma ersättningsregler gäller för person med närvarorätt som för 

ledamot, en person per parti och tillfälle.  

Avgörande vid omröstning 
I kommunallagen 26 § finns regler om röstplikt i ärenden som innefattar nämndernas 

myndighetsutövning mot enskild, av rättssäkerhetsintresse bör varje ledamot delta i avgörandet. I 

kommunallagens 25 § första stycket framgår rätten att avstå från att delta i beslut. I det senare kan 

det exempelvis handla om en förtroendevald som ställt ett tidigare yrkande som fallit i en 

förberedande omröstning i fullmäktige eller nämnd. Regeln innebär att ledamot inte har skyldighet 

att rösta på fler förslag än sitt eget och att ledamot därmed inte behöver ta ställning i den slutgiltiga 

omröstningen. Ordförandes tillkännagivande vid lika röstetal anges i lagen som ett undantag från 

regeln. Ordförande måste se till att ett beslut kommer till stånd och avge en avgörande röst. Av den 

anledningen bör det i arbetsordningen framgå att vid votering alltid tjänstgörande ordförande avger 

sin röst sist i ordningen av avlagda röster.  

Yrkande 

Att fullmäktige beslutar att i fullmäktige-, kommunstyrelse och nämndernas arbetsordning införa en 

regel om att tjänstgörande ordförande alltid avlägger sin röst sist. 

För vänsterpartiet Håbo 

Robin Jande Charlotta Bjälkebring Carlsson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 6 Dnr 2018/00637 

Ansökan om markanvisning gällande del av fastighet-
en Bista 4:5 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige godkänner att aktuell mark dirketanvisas till Kilen-

krysset AB. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram

markanvisningsavtal och plankostnadssavtal med Kilenkrysset AB.  

Sammanfattning 

Kilenkrysset AB har inkommit med en förfrågan till Håbo kommun om en 

markanvisning för del av Håbo kommuns fastighet Bista 4:5. Förslaget in-

nebär att Kilenkrysset AB till Håbo kommun betalar för rätten att marken 

direktanvisas. Kilenkrysset AB skall utöver det svara för samtliga kostnader 

för att ta fram en detaljplan för området. När detaljplanen vunnit laga kraft 

får Kilenkrysset AB möjlighet att förvärva den planlagda kvartersmarken. 

Föreslagen affär ligger inom ramen för den av Kommunfullmäktige beslu-

tade ekonomiska avkastnings av mark.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 9 

Detaljplaneprogram Dragelund   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) yrkar att ärendet avslås. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss med motiveringen att ärendets un-

derlag är bristfälligt. 

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

Lars-Göran Bormander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med till-

ägget att man tydliggör att det avser markanvisning och inte köp.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att avgöra ärendet idag eller 

återremittera det. Ordförande finner att ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande frågor om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag el-

ler avslår arbetsutskottets förslag. Ordförande finner att kommunstyrelsen 

bifaller arbetsutskottets förslag.  

Ärende 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum

2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Lars-Göran Bro-

manders (S) tillägg och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) och Thomas Moore (SD) reserverar sig mot beslu-

tet och lämnar följande protokollsanteckning:  

Sverigedemokraterna (SD) i Håbo anser att förslag till detaljplan och direkt-

anvisning strider mot en majoritet av våra väljares önskan om att inte explo-

atera skog och åkermark. Kommunen bör verka för en långsiktig hållbar 

samhällsutveckling där vi tar nuvarande medborgares och lokala företag och 

företagares intressen i första beaktande och inte förbise dessa och ingå i 

framtunga långsiktiga affärsförbindelser eller projekt med stora externa ex-

ploatörer.  

Om denna mark detaljplaneras och exploateras samt tas i anspråk så bör 

detta i första hand gynna lokala aktörer och företag för en långsiktig och 

hållbar utveckling för vår kommun. Detta bör ske i kommunens regi i sam-

råd med medborgare samt lokala företag och företagare för att kommunen 

ska utvecklas på ett attraktivt, ekonomiskt och hållbart vis. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan och exploatering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum

2019-01-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 9 Dnr 2018/00637 

Ansökan om direktanvisning gällande del av fastighet-
en Bista 4:5 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att aktuell

mark direktanvisas till Kilenkrysset AB. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram

markanvisningsavtal och plankostnadssavtal med Kilenkrysset AB.  

Sammanfattning 

Kilenkrysset AB har inkommit med en förfrågan till Håbo kommun om en 

markanvisning för del av Håbo kommuns fastighet Bista 4:5. Förslaget in-

nebär att Kilenkrysset AB till Håbo kommun betalar för rätten att marken 

direktanvisas. Kilenkrysset AB skall utöver det svara för samtliga kostnader 

för att ta fram en detaljplan för området. När detaljplanen vunnit laga kraft 

får Kilenkrysset AB möjlighet att förvärva den planlagda kvartersmarken. 

Föreslagen affär ligger inom ramen för den av Kommunfullmäktige beslu-

tade ekonomiska avkastnings på av mark.  

Beslutsunderlag 

Detaljplaneprogram Dragelund  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till förvalt-

ningens förslag.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-10 KS 2018/00637 nr 87747 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Gustaf Nilsson,  
gustaf.nilsson@habo.se 

Ansökan om direktanvisning gällande del av Dragelund 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna att aktuell

mark direktanvisas till Kilenkrysset AB.

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram

markanvisningsavtal och plankostnadssavtal med Kilenkrysset AB.

Sammanfattning 

Kilenkrysset AB har inkommit med en förfrågan till Håbo kommun om en 

markanvisning för del av Håbo kommuns fastighet Bista 4:5. Förslaget 

innebär att Kilenkrysset AB till Håbo kommun betalar 100 000 kr/ha för all 

mark inom anvisat område. Kilenkrysset AB skall utöver det svara för 

samtliga kostnader för att ta fram en detaljplan för området. När 

detaljplanen vunnit laga kraft får Kilenkrysset AB möjlighet att förvärva den 

planlagda kvartersmarken. 

Föreslagen affär ligger inom ramen för den av Kommunfullmäktige 

beslutade ekonomiska avkastnings på av mark. 

Ärendet 

Planprogrammet för Dragelund pekar ut ett område söder om E18 som 

verksamhetsmark. Denna mark har Kilenkrysset AB visat intresse för att få 

sig anvisad för att etablera verksamheter. Den del av området som är 

aktuellt är den del av planprogramsområdet som Håbo kommun är ägare till, 

ca 29 000 kvm och bedömningen är att ca 25 000 kvm kommer att bli 

kvartersmark. 

Kilenkrysset AB har genom avtal säkrat rätten att exploatera området som 

angränsar till kommunens fastighet inom planprogramsområdet. Vilket gör 

att det framstår som rimligt att ställa sig positiv till deras anhållan om att få 

exploatera även den kommunala marken. 

Kommunen och Kilenkrysset AB har därtill gemensamt arbetat fram ett 

utkast till avtal där Kilenkrysset AB ska erlägga en ersättning om 100 000 

kr/ha för samtlig ingående mark inom detaljplaneområdet för att få en 

markanvisning av området. Markanvisningen innebär den exklusiva rätten 

att få förhandla om att förvärva kvartersmarken i samband med att 

detaljplanen vinner laga kraft.  

Slutpriset för kvartersmarken ska bestämmas i förhållande till 

marknadsvärdet på verksamhetsmark. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-10 KS 2018/00637 nr 87747 

Kilenkrysset AB åtar sig även att svara för kostnaden att ta fram samtliga 

handlingar som behövs för att upprätta en detaljplan och de kostnader som 

är hänförliga till genomförandet av detaljplanen, ex. utbyggnad av 

infrastruktur. 

För kommunen innehåller förslaget fördelar som t.ex. att kommunen 

omgående får ersättning för Kilenkrysset ABs rätt att senare förvärva 

marken minskas kommunens risk i affären och dels att Kilenkrysset ABs 

affärsidé är att tillhandahålla verksamhetslokaler till andra företag. Det finns 

en stark efterfrågan på verksamhetslokaler och det lokala näringslivet 

bedömer det som viktigt att nya lokaler tillkommer. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Den aktuella marken ingick i ett markförvärv 2009 från Håbo 

häradsallmänning Kommunen köpte 79 ha för 18 170 000 kr. Föreslagen 

affär ligger inom ramen för det av Kommunfullmäktiges beslutade 

avkastning på mark. 

Det är Plan- och exploateringsavdelningens bedömning att denna affär är 

fördelaktig för kommunen. 

Uppföljning 

Uppföljning sker genom att Kommunstyrelsen skall godkänna dels de avtal 

som tecknas med Kilenkrysset AB och dels detaljplanen. 

Beslutsunderlag 

– Detaljplaneprogram Dragelund

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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Detaljplaneprocessen 

Processen för kommunal planläggning är reglerad i Plan- och bygglagen 

(PBL). Som del i den planläggningen beslutade Kommunstyrelsen (KS) 

2009 att ge Plan- och utvecklingsavdelningen i uppdrag att på börja plan-

läggning av området Dragelund. Eftersom det gäller ett stort och nära oex-

ploaterat område inleds planarbetet med framtagande av ett planprogram där 

översiktliga frågor utreds. Programmet ska sedan fungera som en grund med 

mål och utgångspunkter för nästa steg i planprocessen, detaljplaneringen. 

När ett förslag till program färdigställts ska det samrådas. Samrådet hålls un-

der oktober där allmänhet samt berörda myndigheter har möjlighet att lämna 

synpunkter.  Programmet arbetas sedan om efter inkomna synpunkter, som 

även kommenteras i en separat samrådsredogörelse.  

Det nya programmet ska sedan upp för godkännande av Kommunfullmäk-

tige (KF). Ett planprogram är inte juridiskt bindande och kan därför inte 

överklagas enligt PBL.  

Ytterligare information om planprocessen finns i Boverkets kunskapsbank: 

http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/ 

Tidplan 

Planarbetet pågick aktivt under 2009 till och med 2012, för att sedan åter-

upptas i juni 2016. Med ett genomfört samråd under andra kvartalet 2018 be-

räknas ett färdigt program vara klart för godkännande fjärde kvartalet 2018.  

Parallellt med programarbetet pågår framtagande av den första detaljplanen 

inom programområdet (Entré Lillsjön). Med ett förväntat antagande under 

andra kvartalet 2019. Även det mindre området norr om trafikplatsen be-

döms kunna pågå parallellt med programarbetet. I övrigt förväntas detaljpla-

nearbetet för de större områdena komma igång först efter godkännande av 

programmet. De är samtidigt beroende av ytterligare friliggande processer.  

Figur 1, planprocessen, från initiativ/planbesked via planprogram till och med laga kraftvunnen detaljplan. I detta fall har initiativet kommit via kommunens marknadsbolag (HMAB). 
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INLEDNING 

Bakgrund  

Beslut om planuppdrag togs 2009 med avgränsning till norra delen av Dra-

gelund och fokus på att ta fram ny verksamhetsmark och med specifik kopp-

ling till att undersöka möjligheterna till att anlägga en inbyggd skidbacke. I 

ett tidigt skede visade fastighetsägaren i söder ett intresse för att även explo-

atera den södra delen av Dragelundsområdet för bostäder (Nya Kalmarsand). 

Planområdet utökades därför, från kartan längst till vänster (nedan) till kar-

tan i mitten. 

Under 2012 lades planarbetet på is för att sedan tas upp ingen i september 

2016. Efterfrågan på verksamhetsmark förespås överstiga aktiva projekts ka-

pacitet och det är därför angeläget om att undersöka ytterligare markområ-

den. Programmets avgränsning korrigerades därefter (kartan längst till höger, 

nedan) med fokus på verksamhetsmark samt natur- och rekreationsområde. 

Det södra området ingår inte geografiskt, men är funktionsmässigt viktigt för 

programmets lösningar för trafik, annan infrastruktur, naturområde med 

mera 

Karta 1, planområdets avgränsning, från dess uppstart och till idag. 

Karta 2, orienteringskarta med planområdet inringat i rött 
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Planprogrammets syfte och huvuddrag 

Planområdet inkluderar skogsområden både norr och söder om E18, med 

tyngdpunkt på skogsområdena mellan E18 och Mälarbanan. 

Syftet med planläggningen är dels att undersöka förutsättningar för etable-

ring av nya verksamhetsområden. Dels att säkra och lyfta fram utpekade 

höga natur- och kulturvärden, främst genom att skapa ett sammanhängande 

rekreationsområde med fokus på Lillsjön. 

Programmet föreslår en avgränsning mellan rekreation och verksamhets-

mark, där båda typer av användning ska fungera kvalitativt var för sig. En 

huvudfråga för att lösa större verksamhetsetablering vid E18 rör trafik/väg-

anslutning. Parallellt med kommunens planläggning utreds trafikplatsen 

(Draget) av Trafikverket, där trafiksäkerhet, framkomlighet och nya anslut-

ningar ska studeras.  

Planprogrammet kartlägger sammanhang och beroenden inom det relativt 

stora området. Delområden skiljs åt av E18 (som skär området itu) samt de 

stora nivåskillnaderna. Förutsättningar och riktlinjer för fortsatt detaljplane-

arbete presenteras, och delas in i etapper. 

Förutom själva planområdet och dess olika intressen, ska programmet även 

ta höjd (främst trafikmässigt) för potentiell framtida planering för bostäder 

söder om planområdet. Det, i den fördjupade översiktsplanen från 2010, be-

nämnda Nya Kalmarsand. 

Vision Dragelund 

Utvecklingen av Dragelund föreslås fokusera på att skapa förutsättningar fler 

arbetsplatser i kommunen, och på så sätt ge fler invånare möjlighet att arbeta 

på ”hemmaplan”, utan att behöva pendla. 

Det sker samtidigt en parallell utveckling i närområdet. Med förslag på ut-

byggnad av Kalmarsand med ett större antal lägenheter och ett växande 

Bålsta generellt, finns även anledning att ta tillvara och utveckla områden för 

rekreation. Lillsjön har sedan länge varit ett utflyktsmål, vars tillgänglighet 

föreslås förbättras, och kopplas samman bättre med resten av området, med 

de forna hålvägarna och de vida vyerna uppe på Prästberget.   

21



6(31) 
PLANPROGRAM FÖR DRAGELUND 

Plandata 

Programområdet är beläget öster om Dragets verksamhetsområde och i di-

rekt anslutning till Lillsjöns företagspark samt E18 och Mälarbanan. I öster 

och norr avgränsas området av kommungränsen mot Upplands-Bro. Delom-

rådet norr om E18 som gränsar till Upplands-Bro kommun förutsätts (för 

dess funktionalitet) korsa kommungränsen, men avgränsningen av program-

met håller sig samtidigt inom Håbo kommun. Som närmast är området ca 1,5 

km från Bålsta centrum.  

Planområdet är cirka 195 hektar (inom Håbo kommun) och inkluderar elva 

fastigheter: 

 Bista 4:5, 4:19 och 4:20 (Håbo Kommun)

 Bista 4:23 och 4:16 (Privat)

 Draget 1:1 (Håbo Häradsallmänning)

 Draget 1:2 och 1:3 (Privat)

 Håbo Allmänning 1:3 (Vattenfall)

 Håbo Allmänning S:4 (Håbo Häradsallmänning)

 Spånga 1:7 och 1:9 (Privat)

Karta 3, Markägoförhållanden. Håbokommun i rött, Vattenfall i turkos, Häradsallmän-

ningen i blått och privatpersoner i orange. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Motorväg E18 är en anläggning av riksintresse för kommunikationer och om-

fattas av bestämmelserna i Miljöbalkens 3 kapitel 8 §. Beslut om riksintresset 

fattades av Vägverket. E18 ingår i det transeuropeiska transportnätet och en-

ligt den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort råder byggnadsförbud 50 

meter från vägen. Om bebyggelse planeras inom 100 meter från vägen ska 

även en riskanalys utföras. Sådan riskutredning föreslås utföras i kommande 

planskede. 

Även Mälarbanan är av riksintresse för kommunikationer. I och med pro-

grammets förändrade avgränsning bedöms inte Mälarbanan påverkas nega-

tivt. I tidigare avgränsning, och med Nya Kalmarsand i beaktande behöver 

samtidigt hänsyn tas till järnvägen. Hänsyn i form av skyddsavstånd för risk 

och hälsa, möjligheten till ytterligare spår samt inte minst för fortsatt god 

drift.  

I Miljöbalkens fjärde kapitel, Särskilda bestämmelser för hushållningen med 

mark och vatten för vissa områden i landet, anges de områden som med hän-

syn till sina natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. Mälaren 

med öar och strandområden är ett av dessa områden. Inom detta område ska 

besöksnäringens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid be-

dömning av lämplighet att exploatera eller tillåta andra ingrepp i miljön.  

Planområdet har inte direkt beröring på riksintresset för friluftsliv då de lig-

ger en bit in på land, både från Mälaren och Lilla Ullfjärden. Vidare begrän-

sas största delen av planområdet av E18 och Mälarbanan. 

Planområdet ligger inom influensområde för Totalförsvaret. Med begräns-

ning i höjd på bebyggelsen och utbredning av bebyggelse i den högre ter-

rängen, bedöms inte influensområdet påverkas negativt. 

Kommunens vision – vårt Håbo 2030  

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

för den kommunala verksamheten gällande planering, produktion och bo-

stadsutveckling. Visionens ambition är att det år 2030 ska bo 25 000 invånare 

i Håbo kommun. Visionen består utav fyra olika delar: 

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

och vi ska växa med den som en attraktiv plats i Mälardalen, en av Sveriges 

viktigaste regioner. Utbud, varor, tjänster, arbetsplatser, kultur och kompe-

tens tillgängliggörs för kommunens invånare samtidigt som det som Håbo 

kommun erbjuder tillgängliggörs för regionen.  

Håbo kommun ska vara en mälarkommun nära naturen. Tillgängligheten till 

vatten och naturliv är en viktig del i Håbo kommuns identitet och ett stort an-

svar. Kommunen ska tillhandahålla både Mälar- och naturnära boendemiljöer 

utan att äventyra natur- och djurliv.  

Håbo kommun ska ta vara på huvudorten och Bålsta ska vara en levande 

småstad där många vill vistas och trivs. Bålsta ska vara en sammanhängande 

ort som är anpassad för alla människor i alla åldrar.  

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

Kommunen ska ta ett stort ansvar för att kommande generationer ska ha 

samma, eller bättre, möjligheter att förvalta och utveckla kommunens verk-

samheter. Tillväxten ska vara ekonomisk och ekologisk hållbar, vår planering 

ska gå mot att minska behovet av biltrafik och kommunen ska skapa en sam-

manhållen bebyggelse som inte tar nya naturområden i anspråk.  

Programmet ligger i linje med behoven i form av arbetsplatser samt natur- 

och rekreationsområden i en växande region. Programmet ska förstärka 

Dragelund som rekreationsområde och det ska finnas ett samspel mellan 

verksamheter och natur-, kultur- och rekreationsvärden. 
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Fördjupad översiktsplan för Bålsta Tätort 2010 (FÖP) 

Området överensstämmer i hög grad med det i FÖP:en utpekade delområde 

8, Häradsallmänningen. Ett område längs med E18 som enligt FÖP:en ska 

planeras för ett verksamhetsområde med handel, kontor och lättare industri-

verksamhet. Samtidigt som området ligger nära E18, Mälarbanan och kraft-

ledningar är en exploatering av området förknippad med stora investeringar i 

infrastruktur då området saknar interna vägar såväl som annan teknisk infra-

struktur. 

Inom området ska också förutsättningar för att utveckla och anlägga områ-

den för fritid och rekreation studeras. En viktig del blir att säkerställa att kol-

lektivtrafik och gång- och cykelvägar byggs ut så att konsekvensen av en 

etablering med verksamheter inte innebär ett bilberoende. Bilen är svår att 

komma ifrån, men möjlighet att välja alternativ ska alltid eftersträvas. Vid 

planeringen inför exploateringen måste även stor hänsyn tas till de höga kul-

turvärden och fornlämningar, t.ex. hålvägar, som finns inom området. I 

FÖP:en identifieras även en ny vägdragning genom området för att försörja 

tillkommande verksamheter och bostäder. 

Söder om delområde 8 återfinns delområde 4, Nya Kalmarsand som i del be-

står av mark som tillkommit genom justering av läns- och kommungränsen 

mot Upplands-Bro kommun. Även här konstateras behovet av investeringar i 

ny infrastruktur, så som vägar, ledningar samt kapacitetshöjning vid vatten- 

och avloppsverk. Kännedomen om den tillkommande markens kvaliteter an-

ses även begränsad. Generellt ska ingrepp i känsliga områden med högt be-

varandevärde undvikas. 

Programmets slutgiltiga avgränsning innebär att delområde 4 endast berörs 

marginellt i norr. Underlag i form av övergripande utredningar har samtidigt, 

i rimlig mån, inkluderat hela Dragelund. Ställningstaganden och riktlinjer för 

kommande planering kommer främst beröra delområde 8. 

Karta 4, Utdrag ur den fördjupade översiktsplanen för Bålsta tätort 

24



9(31) 
PLANPROGRAM FÖR DRAGELUND 

 

Gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

Området är inte sedan tidigare planlagt, men ansluter i väster till de planlagda 

verksamhetsområdena Draget (med detaljplanerna 220,325 och 410) samt 

Lillsjöns företagspark (323), inom gulmarkering på kartan nedan. Alla fyra 

planer är inriktade på markanvändning för verksamheter, men inkluderar 

även vissa naturområden, väster om Lillsjön, väster om trafikplatsen samt del 

av Bålstaåsen. 

Söder om planområdet, på motsatt sida Mälarbanan, pågår framtagande av en 

detaljplan, Kalmarsand (414). Planen syftar till att möjliggöra uppförande av 

ett större antal bostäder i form av flerbostadshus på bägge sidor Stockholms-

vägen i höjd med silon, vilken även föreslås ersättas med bostadshus (inom 

blå markering nedan). 

 
Karta 5, Gällande samt pågående detaljplaner. 

Strandskydd 

Strandskydd på 100 meter gäller i anslutning till Lillsjön, i områdets syd-

västra del. Del av strandskyddet är sedan tidigare (planläggning av Lillsjöns 

företagspark) upphävt, se ovan. 

 
Karta 6, Gällande strandskydd runt Lillsjön 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark 

I väster, kring trafikplatsen Draget, återfinns bitvis kraftiga nivåskillnader, 

från +1.5 m till +60 m. Mot öst går en brant upp till en platå där marken är 

flackare men med inslag av kullar och nivåskillnader på omkring 10 meter. 

De största kullarna ligger centralt i området, även den högst belägna punkten, 

Prästberget. Från Prästberget, i en dragning söderut, sluttar marken ned mot 

Kalmarsand och Kalmarviken, bitvis väldigt brant.  

2012 genomfördes en översiktlig kartering(observationer) av de geologiska 

förhållandena. Sammanvägt med Sveriges geologiska undersöknings (SGU) 

översiktliga jordartskarta kan det sammanfattningsvis konstateras att områ-

dets östra delar utgörs av större sammanhängande områden med (svall)sand 

(grön). Centralt i området samt i dess nordöstra del förekommer partier med 

kohesionsjord, d.v.s. lera. Ytskiktet i dessa partier utgörs till stor del av torv 

(beige). Längst upp i det nordöstra hörnet av området förekommer på ett par 

ställen även ”berg i dagen”(synligt berg, i rött). I det mellersta och norra strå-

ket dominerar berg i dagen. Mellan bergpartierna förekommer i huvudsak 

utsvallad sand och morän (orange). I anslutning till befintliga vägar som ge-

nomkorsar området har även mindre partier med fyllning konstaterats 

Grundläggning av anläggningar inom området bedöms till stor del kunna ut-

föras direkt i mark på berg (packad sprängstensbotten) eller på friktionsjord 

(sand eller morän). Mindre partier med lera bedöms vara möjliga att schakta 

bort vid behov. I främst den östra delen kan det inte uteslutas att lera före-

kommer under svallsanden. Grundläggning av byggnader inom detta parti bör 

utredas för varje enskilt fall medan infrastruktur bedöms kunna anläggas utan 

några geotekniska förstärkningsåtgärder. 

På några platser inom området finns mindre vattensamlingar instängda i låg-

punkter. Även de större torvområdena har begränsade avrinningsmöjligheter, 

framförallt i områdets norra centrala delar. Samtidigt är djupet på de större 

ytorna klart begränsat till mindre än en halv meter. 

Karta 7, översiktlig jordartskarta, SGU. Där rött är berg i dagen, orange är sand, grönt 

isälvssediment och ljusblått morän. 
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Risk för skred, ras och höga vattenstånd 

Området ligger högt i förhållande till omkringliggande vattendrag, med Lill-

sjön som karakteristisk dödisgrop, djupt i landskapet. Risken för höga vat-

tenstånd begränsas därmed till tidigare berörda, instängda områdena samt 

hantering av ökade degvattenflöden till följd av exploatering. Dessa områden 

ska därför studeras vidare i detaljplaneskedet.  

I området finns en statlig anläggning som sedan 1976 nyttjats för lagring av 

diesel. Anläggningen togs ur drift och miljösäkras sedan 2008 av SGU ge-

nom att den på naturlig väg fylls med grundvatten. Till anläggningen hör ett 

restriktionsområde för att begränsa påverkan på bergets stabilitet från mark-

arbeten så som sprängning. Rekommenderad skyddszon ligger på 100 meter 

för sprängningsarbetet, respektive 200 meter för samråd vid sprängarbeten. 

Karta 8, Skyddszon kring bergrumsanläggningen, där gult markerar 200 meterszonen. 

Landskapsbild 

Från E18 karakteriseras planområdet främst av skog, som på södra sidan 

frontas av en ledningsgata. De nivåskillnader som bitvis varierar kraftig inom 

områdena går knappt att se från vägen.  

Från trafikplatsen och Södra Bålstaleden utmärker sig området med den kraf-

tiga stigningen i form av skogbeklädda sluttningar med ängsmark mellan väg 

och skogsbryn. Lillsjön går knappt att skönja utan döljs effektivt av en träd-

ridå.  

I motsatt riktning, inifrån skogsområdet finns utblickar ned mot Draget och 

grustäkten. I och med områdets vegetation finns annars få utblickar, en stor-

slagen sådan är dock uppe på prästberget med storslagna vyer ut över Kal-

marviken och anslutande Mälaren. 

Utblick från längs med E18s södra sida samt vy från Prästberget över Kal-

marviken 
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Vegetation och naturvärden 

Kommunens naturvårdsplan pekar ut Lillsjön för sitt speciella och höga na-

turvärde. Naturvärdena består främst i särskilt bra förutsättningar för markle-

vande svampar (gran och sandigjord) så som den rödlistade Bombmurklan, 

men även delar med riktigt gammal skog. Tillrinningsområdet har fått 

samma klassning men av allmän karaktär. Andra utmärkande områden är en 

bäckravin norröver, samt ett kärr (Amerika) nära underfarten av E18 via 

Dragrännan som klassas med visst värde av speciell karaktär även det. 

Karta 9, områden av naturvärde enligt kommunens naturvårdsplan. 

För att komplettera naturvårdsplanens kartläggning, samt undersöka de ny-

tillkomna kommunmarkerna, har två naturvärdesinventeringar genomförts 

inom Dragelundsområdet. 2010 utfördes Naturvårdsinventering vid Dra-

gelund (karta 10) som till skillnad från naturvårdsplanen tillskriver område 

1, 2, 8, och 9 högre värde. Område 8 och 9 inkluderar Prästbergets södra 

sluttning med ett fåtal ovanligare växtarter och möjlighet till att skapa en 

äldre tallskog. Område 1, vid Dragets gård kännetecknas av ett antal äldre 

träd, företrädelsevis ekar, längs med Dragelundsvägen samt i kanten på den 

gamla hagen. Område 2 kännetecknas av en skogsbevuxen bäckravin, där 

framförallt den södra delen är artrik, även med ovanligare växtarter och visst 

bestånd av äldre träd. 

Bäckravin och äldre ekar vid Dragelundsvägen, Upplandsstiftelsen 

Vidare anses stora delar av Lillsjöns avrinningsområde endast ha låga natur-

värden. Skillnaden för avrinningsområdet kan troligen vara kopplad till na-

turvårdsplanens fokus på skydd av Lillsjön i ett större perspektiv, medan in-

venteringen tittade på värden inom varje specifikt område.  

28



13(31) 
PLANPROGRAM FÖR DRAGELUND 

 

 

Vy ut över Lillsjön från söder, Upplandsstiftelsen 

 

Karta 10, områden av naturvärde enligt utredning av Upplandsstiftelsen. 

2011 genomfördes den andra undersökningen naturvårdsinventering inom 

området för den fördjupade översiktsplanen, landsmiljöer i Nya Kalmarsand, 

Häradsallmänningen och Torresta-Halltorp (karta 11). Inventeringen berör 

främst området söder om nuvarande planområde, Nya Kalmarsand, men in-

kluderar även det utvidgade områdena norr om E18, norr om Draget samt 

norr om Lillsjön. Ett område med höga naturvärden vid Lillsjön förlängs i 

förhållande till tidigare inventering och ligger helt i linje med Naturvårdspla-

nen. Inventeringen redovisar även två, av Skogsstyrelsen utpekade, nyckelbi-

otoper vid Lillsjön samt vid bäckravinen. Då delar av området utgörs av 

åkermark, bör det dike som leder söderut från bäckravinen studeras närmare, 

kring huruvida det berörs av biotopskyddet. 

I de stora dragen ansluter planområdet till Stockholms län i söder, öster och 

norr, och fungerar i dagsläget där även som en länk mot/från Stockholms 

gröna kil, Görvälnkilen. 
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Karta 11, områden av naturvärde enligt utredning från Calluna AB 

Kulturhistoria och fornlämningar 

Håbo kommun har en rik och varierad kulturbygd, där människor har varit 

bosatta sedan senare delen av stenåldern. Man kan i landskapet avläsa ut-

vecklingen från forntiden fram till våra dagar. Bålsta tätort började få karak-

tären av centrum för den omgivande landsbygden under 1800-talet, men 

först på 1920-talet började bebyggelsen längs järnvägen och kring torget till-

komma alltmer. Vid slutet av 1960-talet inleddes en kraftig expansion av 

samhället vilken fortsatte under hela 1970-talet. Mälaren med öar och strand-

områden omfattas enligt miljöbalkens 4 kap 2 §, av riksintresse där besöks-

näringens och friluftslivets intressen särskilt ska beaktas med hänsyn till na-

tur- och kulturvärdena. Ett variationsrikt landskap är inbjudande att röra sig 

i. Kulturmarker som ligger på gång- och cykelavstånd från tätorterna har ett 

extra stort värde för friluftslivet. 

För att kartlägga områdets kulturhistoria, genomfördes två arkeologiska ut-

redningar vilka visade på 46 respektive 37 lokaler med forn- och kulturhisto-

riska lämningar. Lämningarna återfinns nu i Riksantikvarieämbetets digitala 

fornminnesregister FMIS och består bland annat av vägbankar, hålvägar, fos-

sila åkrar och gränsrösen.  

Koncentrationer och typ av lämningar varierar i området men sammanfaller i 

många fall till koncentrerade områden. Förutom forn- och kulturlämningar 

har utredningarna även markerat ut potentiella boplatser utifrån platsernas 

höjd och läge i terrängen (Röda cirklar). Vid planerad exploatering på eller 

nära dessa platser kan det bli aktuell med en arkeologisk undersökning (inkl. 

utgrävning). 

På nästkommande karta redovisas kända kulturlämningar. Kända fornminnen 

med lagskydd i rött, bevakningsobjekt som kan komma att kräva utred-

ning/undersökning för fastställande i lila. Kartan redovisar även punkter/om-

råden där det finns overifierad uppgift om en lämning, samt lämningar som 

inte har bedömts vara fornminnen. Kartan redovisar även tre delområden, 

som beskrivs närmare här nedan. 
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Lillsjön med avrinningsområde (blå) 

I denna nord-sydliga sluttning har en av Upplands viktigaste kommunikat-

ionsleder gått fram sedan förhistorisk tid. Namnet Draget visar på dalens 

stora betydelse som vattenled. Över den låga pasströskeln mellan Ullfjärden 

och Kalmarviken har båtarna dragits med hjälp av en ränna. För att underlätta 

släpningen av båtarna har rännan troligen varit förstärkt med timmerstockar, 

som kan ha täckts med oxhudar. Under 1920-talet påträffades rester av drag-

rännan men numer återstår förmodligen ingenting på grund av den exploate-

ring som tillkommit. Samtidigt konstaterar Länsstyrelsen, med stöd i utförda 

arkeologiska utredningar och egna observationer, att hålvägssystemet är en 

av det mest omfattande och välbevarade äldre vägmiljöerna i landet. 

Foton på hålvägar vid Dragelund, Hålvägar i Håbo (Örjan Hermodsson) 

I norra delen av området, precis sydost om trafikplatsen, ligger gården Dra-

get. Gården har tidigare tjänat som skjutsgård på vägen mellan Stockholm 

och Enköping och kom under delar 1800-talet att användas som skogsvaktar-

bostad. Under denna tid åt Carl den XIV Johan middag vid gården och skogs-

vaktmästare Nürnberg lät uppföra en minnessten som fortfarande finns kvar 

på gården, om än i annat läge. Bostadshuset och de tre ekonomibyggnaderna 

Karta 12, visandes forn-och andra lämningar baserat på FMIS (Riksantikvarieämbetets 

databas över lämningar). Kartan visar även potentiella boplatslägen, markerade som 

röda cirklar.  31
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är alla uppförda under 1900-talets första hälft. Enligt kommunens Kulturmil-

jöprogram är de värdebärande egenskaperna bostadshusets planform och 

brutna tak, samt de spröjsade fönstren, locklisten, fruktträdgården (en spillra 

av 1800-talets omfattning) och den slammade röda färgen. Även ekonomi-

byggnadernas vitputsade fasader tilldöms värde.  

I samband med samråd av förslag till detaljplan för Entré Lillsjön, Bista 4:5 

och 4:10, yttrande sig Länsstyrelsen bland annat angående fornlämningar och 

kulturmiljö. Länsstyrelsen redovisar ansedda skyddsområden till de kända 

fornlämningarna på mellan 80 och 10 meter utanför markerade områden/fynd 

i FMIS (Riksantikvarieämbetets databas över forn- och kulturlämningar). 

Närmare avgränsning mellan skyddsområde och verksamheter utreds i detalj-

planeläggningen även för det norra området (Dragets Gård). Främst för att 

trafikanslutningen kräver fortsatt utredningsarbete (som pågår parallellt, men 

långsammare). 

Drageborg samt norr om E18 (vit) 

Även om lämningarna efter vägsystemet är koncentrerade till sluttningen, 

återfinns fragment även vid Drageborg och nordöst om trafikplatsen. I nord-

öst finns en samling hålvägslämningar samt allra längst i öst en potentiell 

boplats. Även i nordväst finns en potentiell boplats utpekad och enligt Läns-

styrelsen krävs utgrävning av dessa platser om de planeras för exploatering 

på eller i anslutning till platserna. 

I nordöst begränsas även sträckningen av området av en större koncentration 

av fornlämningar i sluttningen upp mot fornborgen 

 
Bilder ur kommunens Kulturmiljöprogram från Dragets gård 

Dragelundsplatån (grön) 

Fornlämningarna uppe på platån är antingen koncentrerade till Prästberget 

och andra höjder i södra delen av området, alternativt i form av gränsrösen. I 

kommunikation med Länsstyrelsen påpekas att just gränsrösen här tenderar 

att vara dokumenterade och möjliga att ta bort. Det poängteras samtidigt att 

lämningar kan behöva undersökas mer ingående (fas 2) vid fråga om bortta-

gande. 

De två områden som korsar E18 baseras på uppgifter om en uppskattad av-

gränsning av en fossil åker respektive en fångstgård för varg. Ingen av läm-

ningarna är klassade som fornlämning, men skulle kunna kräva ytterligare 

undersökning, något som i sådant fall görs i samband med detaljplanelägg-

ning. 

Rekreation och grönområden 

Planområdet består nästan uteslutande av skog men fungerar idag bara i be-

gränsad omfattning som rekreationsområde. Det finns inga anlagda gång- el-

ler cykelvägar, men skogsvägar korsar södra delen av området med möjlig-
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het att komma under järnvägen i höjd med Kalmarsand. I anslutning till Lill-

sjön finns även vältrampade om än svårtillgängliga gångstigar. Gångstigarna 

saknar samtidigt bra anslutningar till omgivningen (Södra Bålstaleden, Kal-

marsand etc.). Vid Lillsjön finns även en mer eller mindre använd samlings- 

och/eller badplats. 

  

Bilder från stigar upp mot platån samt passagen under järnvägen vid Kalmarsand 

Förorenad mark 

Utifrån Länsstyrelsens register av MIFO-klassade områden återfinns Dragets 

motorbana, i anslutning till dagens trafikplats. I anslutning till Prästberget 

har det skett oljespill, vilket följts upp med undersökningar vid ett flertal till-

fällen. Senast under hösten 2017, då det konstaterades att föroreningen inte 

är hälso- eller miljöskadlig om markanvändningen inte förändras. I nordväst, 

längs dragrännan, finns även en tidigare plats för mellanlagring och sortering 

av avfall. I området (mellan Lillsjön och Södra Bålstaleden) finns viss risk 

för föroreningar i och med att delar av området tidigare använts som plants-

kola.  

Bebyggelse 

Inom området finns bebyggelse i form Dragets gård (beskriven under rubri-

ken kulturhistoria). I anslutning till gården finns ytterligare en bostadsfastig-

het med ett enbostadshus, även det utförd med röd träfasad och tegeltak. 

Slutligen, i slutet av Dragelundsvägen, ligger ett ställverk (Vattenfall). Samt-

lig befintlig bebyggelse är koncentrerad strax sydöst om trafikplatsen.  

Karta 13, befintlig bebyggelse och anläggningar 

Mobilmast 

Ställverk 

Bostadshus 

Dragets 
verksamhetsområde 

Lillsjöns 
företagspark 

Kalmarsand 
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Anslutande till planområdet finns, på motsatt sidan Södra Bålstaleden, verk-

samhetsområdet Draget med en varierad verksamhetsbebyggelse, från säll-

anköpshandel till modulföretag och bilprovning. Ett verksamhetsområde 

återfinns även i nordväst i form av Lillsjöns företagspark, där endast en fas-

tighet är bebyggd (handel). Områdets infrastruktur är samtidigt utbyggd. 

Strax bakom företagsparken, upp över åspartiet och ned mot Lillsjön finns 

fyra fastigheter varav tre är bebyggda med mindre fritidshus. I sydväst, på 

motsatt sida av Mälarbanan ansluter området till Kalmarsand, som består av 

blandad bostadsbebyggelse med flerbostadshus och radhus. Över kommun-

gränsen ansluter även planområdet till en fastighet med ett enbostadshus.  

 
Vy upp längs Sköldvägen i Draget, och bild på bostadsbebyggelse i Upplands-Bro 

utanför andra änden av planområdet. 

Gator och trafik 

Gatunät  

Tidigare nämnda bostads- och transformatorfastigheter försörjs av Dra-

gelundsvägen via Södra Bålstaleden. Dragelundsvägen fortsatte en gång i ti-

den även norrut med är idag avskuren av E18. Vägen ansluter till Södra Bål-

staleden både söder och norr om E18. Från Dragelundsvägen utgår mindre 

skogsvägar, mot sydväst och Prästberget samt åt sydost, över Mälarbanan. 

Vägarna försörjer Trafikverkets tomt i anslutning till järnvägstunneln, samt 

den nu nedlagda anläggningen i Prästberget. 

Söder om planområdet går Stockholmsvägen, från Kalmarsand, och vidare in 

i Upplands-Bro kommun. Precis innan kommungränsen utgår en mindre väg 

norrut under järnvägen och in i Dragelundsområdet, korsandes kommun-

gräns fram och tillbaka. Vägen försörjer troligen tidigare nämnda bostadsfas-

tighet i Upplands-Bro. 

Gång- och cykeltrafik 

Inom området finns inga separerade gång- och cykelbanor. Potentiellt anslu-

tande gång- och cykelbanor finns via Södra Bålstaleden från Stockholmsvä-

gen samt via Kalmarsand, under Mälarbanan.  

I Upplands-Bros översiktsplan från 2010 ges förslag på en möjlig förlängning 

av Upplands-Broleden upp längs Lilla Ullfjärdens östra sida. Vandringsleden 

är cirka 3 mil och sträcker sig från Stäketbron (vid gränsen till Järfälla), via 

Lennartsnäshalvön och slutligen till Bro station.  Förlängningen illustreras 

söderifrån, via Låssahalvön och in i Håbo i höjd med Toresta.  

I samma dokument redovisas även Mälardalsleden (cykel), vilken ansluter till 

Bålsta via Håbo häradsväg/Södra Bålstaleden. 

Kollektivtrafik 

I områdets nordvästra del, längs Södra Bålstaleden passerar busslinjerna 898 

Enköping/Kista (UL) och 579 Bålsta/Sigtuna/Arlanda (SL) med hållplatser i 

höjd med Draget rondellen. 

I Dragets trafikplats finns det idag en spontant uppkommen samåkningspar-

kering. Pendlare mötes upp, och åker gemensamt vidare mot Stockholm eller 

Arlanda. Funktionen behövs, men platsen är i dagsläget en trafikfara. 

Teknisk försörjning 

Vatten och spillvatten 

Kommunala Vatten- och spillvattenledningar finns dragna till och med Dra-

get och Lillsjöns företagspark i väst samt till Kalmarsand, söder om Mälar-

banan. 

Dagvatten 

Recipienter för området är Lillsjön samt (och i förlängning till) Mälaren via 

Kalmarviken och Upplands-Bro kommun (med utlopp i Brofjärden/Broviken 

söder om Bro). I anslutning till Lillsjön finns en anlagd dagvattendamm som 

även är ansluten till Dragets verksamhetsområde. Vidare finns inom området 

ytterligare naturliga och skapade dammar, instängda ytor samt kraftiga ni-

våskillnader som kräver beaktande vid hantering av ökade flöden av dagvat-

ten.  

34



19(31) 
PLANPROGRAM FÖR DRAGELUND 

 

Kalmarviken, eller närmare bestämt Mälaren-Prästfjärden uppnår god ekolo-

gisk status. Den kemiska status uppnår inte god status, främst på grund av de 

allmänt för höga värdena av kvicksilver och bromerad difenyleter (från flam-

skyddsmedel), men även på grund av för höga värden av Tributyltenn före-

ningar i bottensediment (från båtfärg innan 2003). 

Nämnda recipient i Upplands-Bro kommun är Mälaren-Görväln. Recipienten 

uppnår god ekologisk status, men dess kemiska status uppnår inte god status. 

Främst på grund av de allmänt för höga värdena av kvicksilver och bromerad 

difenyleter, men även ett fåtal andra ämnen överstiger riktvärdena (ex. 

Antracen kopplat till en gammal deponi).  

  
Avgränsning och läge för Mälarens delrecipienter Prästfjärden respektive Görväln. 

Övriga ledningar 

Området korsars av flertalet luftledningar för el på upp till 20kV. Ledning-

arna kräver ett skyddsavstånd om 5 meter till närmaste byggnad, vilken bör 

utökas till 20 meter vid bostadsbebyggelse. Utöver luftledningar finns även 

kortare sträckningar av markbundna elledningar i anslutning till Ställverket, 

ned mot Draget och upp till mobilmasten samt i anslutning till undergången 

under Mälarbanan mot Kalmarsand. 

I dagsläget löper luftledningar längs södra sidan av E18, men en utbyggnad 

med ledningar på en sträcka norr om är under utbyggnad. 

I norr, längs södra sidan av Södra Bålstaleden och anslutande till transforma-

toranläggningen, löper fiber. I söder, längs södra sidan av Mälarbanan löper 

en fjärrvärmeledning mot flerbostadsbebyggelsen i Kalmarsand. En telekabel 

löper genom Lillsjöns företagspark fram till Draget rondellen. Ytterligare led-

ningar kan finnas, och ska därför undersökas i detalj vid kommande plane-

ringsskede. 
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PROGRAMFÖRSLAG 

På en inledande tematisk markanvändningskarta redovisas förslag till mar-

kanvändning på en översiktlig nivå. Vidare beskrivs inriktning och riktlinjer 

för fortsatt detaljplanering. 

Utifrån identifierade natur-, kultur och rekreationsvärden, höjdskillnader och 

geologi utmärker sig delar av planområdet på särskilda sätt. Markförhållan-

dena gör vissa delar direkt olämpliga för en förändring av markanvänd-

ningen. Därutöver finns speciellt höga naturvärden närmast Lillsjön. 

Vidare finns lämningar från tidigare markanvändning, i form av forn- och 

kulturlämningar, och i modern tid, bland annat i form av ett avvecklat berg-

rum.  

Utifrån planprogrammets syfte har planområdet delats in i tre typer av huvud-

områden. Natur för rekreation (vilket inkluderar områden med både kultur- 

och naturvärden), verksamhetsmark samt vägmark. 

Avgränsningen mellan södra Dragelund och rekreationsområdet bygger till 

stor del på nivåskillnader, där de mer kuperade områdena fungerar väl för re-

kreation och mindre bra för verksamheter, områdena sammanfaller även till 

stor del med kultur- och naturvärden. För att skapa ett attraktivt rekreations-

område krävs samtidigt vissa marginaler (buffertzoner) mot annan markan-

vändning. Ett naturområde som även ska tjäna som spridningskorridor för 

växter och djur behöver ha en viss bredd, rekreationsområdet är därför väl 

tilltaget och ansluter på två ställen utanför planområdet mot söder. Mot norr 

är kopplingarna svagare, i och med E18 som kraftig barriär.  

Ytterligare begränsande faktor för verksamhetsområden är det tidigare 

nämnda bergrummet under Prästberget. Där krävs ett säkerhetsavstånd för att 

inte påverka stabiliteten i berget (vid grundläggning mm). Även mot E18 

krävs ett visst minsta avstånd för trafiksäkerhet och fortsatt utveckling av 

vägen samt kraftledningsgatan som går parallellt på södra sidan. 

 

 

 

 

 
Karta 14, Planområdet för Dragelund med förslag till verksamhetsmark i blått, rekreat-

ions- och naturområde i grönt samt utrednings- och skyddsområde för väg i lila. 

Söder om E18 
Omkring 65 Ha 

 

Norr om E18 
Omkring 40 Ha 

Entré Lillsjön 
< 30.000kvm 

Dragets gård 
< 20.000kvm 

 

Trafikplats Draget 
< 10.000kvm 

 

Rekreationsområde 
Omkring 100 Ha 
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Söder om trafikplatsen sammanfaller de tre olika typerna i viss grad, detta för 

att visa på den fortsatta osäkerheten kring avgränsningen. Osäkerheten beror 

på flera faktorer, men är främst kopplad till möjligheten att ansluta med ny 

väg till södra Dragelund. Inom detta lilla område finns flera begränsande in-

tressen. En ombyggnation av trafikplatsen (trafiksäkerhet), natur- och kultur-

värden (bäckravin och hålvägar), Bålstas huvudsakliga ställverk (elförsörj-

ning) samt två privata bostadsfastigheter. 

 
Karta 15, Områdesmosaik vid trafikplatsen, där flera olika intressen ska samsas. Verk-

samhetsmark i blått, väg- och gatumark i lila och rekreation- och naturmark i grönt 

. 

Rekreationsområde 

Rekreationsområdet hänger samman naturligt med skogsområden sydöst om 

planområdet, och har en rekreativ koppling under järnvägen ned mot Kal-

marsand och i förlängningen mot Bålstaåsen. Området vittnar om Håbos 

historia som knutpunkt, både via sjö och landväg. En historia, vars spår och 

lämningar bör lyftas fram. 

De befintliga skogsvägarna kan, genom nya och förbättrade kopplingar fun-

gera som strövstråk. Anslutningar via Lillsjöns företagspark söder och norr 

om sjön bör anläggas, för att på så sätt ge bättre förutsättningar för rörelse 

runt själva sjön. Båda anslutningarna löper sedan upp mot den västra av 

skogsvägarna, med vidare koppling in i det större naturområdet samt ned mot 

Kalmarsand. Området avgränsas av den östra skogsvägen, som kantas av en 

skogsridå mot verksamhetsmarken i öster. Mot sydost fortsätter skogsområ-

det. Förslagsvis anläggs inga stigar förrän ny trampats upp. De ordnade sti-

garna fortsätter istället söder ut, ut ur planområdet och över järnvägen. Hålvä-

garna bör ses som de fornminnen de är, och därmed inte ingå som del av sti-

garna. Äldre vägar som ej är fornminnesklassade kan dock med fördel ingå. 

En viktig aspekt för att skapa ett väl fungerande och välanvänt rekreations-

område är möjligheten till att röra sig runt och inte bara fram och tillbaka. 

Det gäller för så väl idrottande som för hundrastande eller skogsvandrande. 

Speciellt eftersom det saknas nära målpunkter i flera väderstreck. 

Ett stråk norrut, mot Lilla Ullfjärden (Upplands-Broleden) skulle förstärka 

kopplingen mellan Dragelund och Bålstaåsen. Samtidigt är korsandet av 

Södra Bålstaleden beroende av omdaningen av trafikplatsen (mer om den un-

der Södra Dragelund). 
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Karta 16, Befintliga (heldragna) och illustrativa framtida möjliga stigkopplingar. Där-

utöver även pilar visandes de gröna sambanden. Potentiell påkoppling av Upplands-

Bros vandringsled i gult, och Mälardalsleden i orange. 

Utformningen av rekreations- och naturområdet ger två kopplingar söder/ös-

ter ut mot Stockholms län och Görvälnkilen. 

Parallellt med programarbetet utreds skyddsbehov och förutsättningar för 

både natur- och kulturvärdena. Naturvärdena har sina värden för den biolo-

giska mångfalden, och att det här finns sällsynta arter. Sådana värden passar 

väl med rekreation, och lämpar sig väl för ett nytt naturreservat. Ett naturre-

servat ger området ett visst skydd mot exploatering, samtidigt som det främst 

kan ge området ett tydligare sammanhang och inte minst mer uppmärksam-

het. För stor exponering är inte bra, samtidigt som uppmärksamheten kan 

lyfta frågor om exempelvis biologisk mångfald ytterligare. 

Kulturvärdena kan också vara känsliga för exponering genom slitage. Samti-

digt är de en del av vår samhällsutveckling, och ger oss en bild av hur Sve-

rige och samhället utvecklats, och i detta fall även hur det påverkats av för-

ändringar av natur och klimat. 

Då Lillsjön och dess nära omgivning är värdekärnan i området skulle det po-

tentiellt även vara av intresse för kommunen att förvärva de fastigheter med 

fritidshus öster om Lillsjön. Tillgängligheten runt hela sjön skulle öka, både 

fysiskt men även genom att inga boende störs och att besökande inte behöver 

oroa sig vart/hur de går i området. Byggnaderna skulle kunna tas tillvara för 

exempelvis föreningsverksamhet (scouterna eller liknande) eller för utbild-

ningsbesök för skolverksamheten.  

Trafik och anslutningar 

I och med en utbyggnad av omgivande planer, kommer gång- och cykelnätet 

ha bra anslutningar till rekreationsområdet. Redan idag via Kalmarsand, och 

på sikt även via Draget rondellen/Lillsjöns företagspark. Inom området lig-

ger fokus på rekreativa strövstråk, och inte på gång- och cykelvägar för 

transporter. För att nå Södra Dragelund kommer det samtidigt vara nödvän-

digt med en gång- och cykelväg som korsar rekreationsområdet. Om möjligt 

sammanlagd med bilvägen. För att kunna ta så god hänsyn som möjligt till 

värdena kan biltrafiken dock behöva separeras (för att få till en så smal pas-

sage som möjligt). Vid en separering är det extra viktigt att säkerställa en 

dragning och ett utförande med god trygghet.  

För anslutande biltrafikanter hänvisas främst till entréer till området vid Dra-

get rondellen samt ifrån Kalmarsand. 
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Upplands-Bro kommuns förslag till en förlängning av vandringsled passar väl 

in med rekreationsområdets stigar. Redan idag finns goda möjligheter inom 

planområdet. Exempelvis under järnvägen och förbi Lillsjön, vidare längs 

hålvägssystemen och ut längs Dragelundsvägen. Därefter krävs en koppling 

åt nordväst för passage under (eller över) E18. Söderut är utmaningen att hitta 

utrymme för både cykel och vandringsled längs Kalmarvikens strand. Möjlig-

heter för en sådan passage undersöks förtillfället övergripande i en åtgärds-

valsstudie för cykelled i samarbete mellan Trafikverket Håbo och Upplands-

Bro.    

När det gäller Mälardalsleden (cykel) med anslutning till Bålsta (och planom-

rådet) norrifrån, är det av intresse att i åtgärdsvalsstudie för trafikplats Draget 

även undersöka möjligheterna till en separerad cykelväg över E18. 

I söder möter rekreationsområdet upp mot Mälarbanan. Utpekandet för rekre-

ation ska dock inte ses som ett hinder för en utveckling av banan/järnvägen. 

En utökning med ett eller två ytterligare spår bedöms inte äventyra rekreat-

ionsvärdet i stort. Vid passagen förbi Lillsjön skulle det dock krävas särskild 

hänsyn för att inte förta sjöns rekreationsvärde.   

I det parallella detaljplanearbetet för Kalmarsand (söder om), undersöks möj-

ligheten att dra om Stockholmsvägen närmare järnvägen (norr eller söder 

rom).  

Verksamhetsområden 

Fem enskilda områden för verksamheter har identifierats. Två större på var-

dera sidan om E18, norra och södra Dragelund. Även tre mindre områden, ett 

som varit aktuellt under en längre tid vid Draget rondellen, ett vid Dragets 

gård och ett nordväst om trafikplatsen; Entré Lillsjön, Dragets gård respek-

tive norra Drageborg. 

Bebyggelse/etableringar 

Samtliga utpekade områden ligger i bra skyltningslägen invid E18 respektive 

Södra Bålstaleden/Håtunavägen. Bebyggelse i dessa lägen kommer samtidigt 

även att spela en viktig funktion i entrésituationen till Bålsta, men även för 

passerande kring uppfattningen av Bålsta och i förlängningen även Håbo.  

I och med närheten till E18 lämpar sig verksamheter som lager och logistik 

och handel med skrymmande varor. Samtidigt kan även exempelvis tillverk-

ningsindustri eller kontor vara lämpligt. 

För att just ta tillvara på läget bör byggnader närmast vägarna utföras med en 

högre arkitektonisk kvalité än längre in i områdena. För verksamheter närm-

ast rekreationsområdet bör en anpassning till terräng och naturförhållanden 

eftersträvas, särskilt i anslutning till forn- och kulturmiljövärdena. 

Vid Dragets gård är det redan idag höga bullernivåer och inte lämpligt för bo-

ende. En utveckling med en väganslutning till verksamhetsområdet söder om 

E18 skulle öka trafik och buller än mer. Det skulle därmed inte vara möjligt 

med fortsatt boende på dagens två fastigheter. Beroende av framtida vägdrag-

ning och omdaning av trafikplatser kan det vara aktuellt att riva vissa bygg-

nader, alternativt förändra användningen till verksamhet som inte störs av tra-

fikbullret. Området vid Dragets gård skulle potentiellt kunna fungera som en-

tré till det nya större verksamhetsområdet, som exempelvis kontors- eller mö-

tesrumshotell. Målsättningen bör vara att hitta en alternativ användning för 

själva gården, och till så stor del som möjligt bevara den närmaste gårdsom-

givningen (de äldre ekarna och förgård). 

I och med läget för de utpekade verksamhetsområde precis norr om trafik-

platsen föreslås detta område inriktas för drivmedelsförsäljning. 

Risk/Farligt gods 

Rörande olyckor för transporter med farligt gods saknas det riskanalys för 

den specifika sträckan av E18 som berörs i Planprogrammet. Trafik och 

markförhållanden bör samtidigt gå att jämföra med dem vid exempelvis 

Brunna industriområde i Upplands-Bro. Riskanalys gjord av Ramböll (2012) 

konstaterar där att bebyggelse bör hålla ett riskavstånd av minst 25 meter från 

vägen. De konstaterar även att fasader inom 30 meter ska utföras i obrännbart 

material, att friskluftsintag samt utrymningsvägar ska placeras bort från E18 

samt att 25 meterszonen (zonen mellan bebyggelse och E18) ska utformas så 

att stadigvarande vistelse inte sker. 

Söder om E18 löper en ledningsgata som inom snar framtid kommer att utö-

kas. Med nödvändigt riskavstånd mot ledningsgatan skulle minsta avstånd 

mellan bebyggelse och E18 vara mellan 35 och 40 meter (exakt avstånd klar-

görs i detaljplaneskedet). Det bör därmed inte krävas några skyddsåtgärder 

för verksamhetsbebyggelse. 
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Norr om E18 begränsar ingen ledningsgata. Där föreslås därför samma 

minsta avstånd och säkerhetsåtgärder som för nämnda exempel i Upplands-

Bro. 

Utpekat verksamhetsområde precis norr om trafikplatsen avgränsas naturligt 

av de kraftiga nivåskillnaderna och hamnar på cirka 50 meters avstånd från 

själva E18. 

I samband med detaljplaneändring för Lillsjöns företagspark 2018 togs en ris-

kutredning fram. Utredningen visar på ett minsta avstånd om 15 meter mellan 

bebyggelse och Södra Bålstaleden. 15 meterszonen ska vidare inte uppmana 

till stadigvarande vistelse. Byggnader inom 30 meter ska även utformas för 

att möjliggöra utrymning bort från vägen. 

Även mot Mälarbanan krävs säkerhetsavstånd om 30 meter mot bebyggelse. 

Dock föreslås ingen exploatering i banans närhet.  

Parkering och angöring 

Utgångsläget för samtliga verksamhetsområden är att parkering löses inom 

den egna fastigheten. Kantstensparkering är inte aktuellt. Angöring till verk-

samheter bör ske från lokalgator och inte matargatorna/huvudled. Undantag 

kan samtidigt göras för större verksamheter. 

Kulturmiljö och fornminnen 

Kända forn- och kulturlämningar, alternativt potentiella boplatslägen åter-

finns inom alla föreslagna verksamhetsområden. För det större området söder 

om E18 bör inget ytterligare utredningsbehov föreligga. För resterande områ-

den finns fortsatt vissa oklarheter. 

Norr om E18 är endast markområden inom Håbo kommun inventerade (där 

flera fasta fornlämningar identifierats). Komplettering (steg 1) i Upplands-

Bro kommun skulle därför vara nödvändig i ett senare skede. Beroende av ut-

formning/utsträckning av verksamhetsområdet är en vidare undersökning 

(steg 2) av kända lämningar nödvändig.  

I, eller i direkt anslutning till de mindre områdena längs södra Bålstaleden 

finns flera kända fornlämningar. Där det främst är de forna hålvägarna, och 

hur de kan upplevas och förstås idag som sätter förutsättningar för verksam-

hetsområdena. I det södra området bedöms lämningen inom området kunna 

grävas ut, och i det norra avvaktas trafiklösning för väganslutning. 

Förorenad mark 

Områden som berörs av kända föroreningar och som föreslås få en förändrad 

markanvändning ska undersökas närmare. Vid Entré Lillsjön har del av mar-

ken tidigare använts som del av en plantskola, och det kan därmed finnas res-

ter av bekämpningsmedel. 

Övriga kända föroreningar och MIFO-klassade objekt bedöms inte påverkas. 

Strandskydd 

Området Entré Lillsjön berörs av strandskyddet kring Lillsjön. Området an-

gränsar samtidigt direkt till ett av kommunens verksamhetsområden och med 

det tätorten Bålsta. Med närheten till E18 och på så sätt smidigare transporter 

(som inte behöver gå igenom samhället) bör därför det allmänna intresset av 

att utveckla tätorten stå starkt. Från kommunens sida anses det kunna vara 

själ till att upphäva del av strandskyddet. Samtidigt är även naturintressena, 

för att inte nämna de kulturhistoriska starka i närområdet. Platsen har pot-

ential som en entré, både för Bålsta och för det föreslagna rekreationsområ-

det. Om ytterligare mark mot Lillsjön tas i anspråk för en exploatering, krävs 

samtidigt att den biologiska mångfalden inte hotas, samt att besökande fort-

satt lockas till att röra sig igenom och förbi området. 

Avvägningen mellan nämnda intressen görs parallellt med planprogrammet i 

detaljplanen för Entré Lillsjön, vilken var på samråd under våren 2018.  
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Dagvatten 

Grundprincipen för hantering av dagvatten i kommunen är att flödet av vatten 

inte ska öka efter en exploatering. Krav ställs därför på lokalt omhänderta-

gande, alternativt lokal fördröjning inom den egna fastigheten. Eftersom den 

berörda marken till största del idag utgörs av skogsmark, kommer flödet av 

dagvatten vid exploatering att öka markant. För att säkerställa reningsgrad 

och avrinning vid extremregn bör därför även gemensamma anläggningar, så 

som dammar, utnyttjas. 

Förhållandena för att ta omhand dagvatten inom programområdet varierar 

och det finns två skilda avrinningsområden, nedanför och ovan/på platån i ös-

ter. Nedanför sker den naturliga avrinningen mot Lillsjön. Möjligheter för in-

filtration är goda, men då områdena angränsar till en grundvattentäkt får inget 

förorenat dagvatten infiltreras. Förutsatt att tak inte är utförda i zink eller 

koppar, bör takvatten kunna tillåtas infiltreras, men i övrigt bör dagvattnet le-

das till dagvattendammen vid Lillsjön. 

För de större verksamhetsområdena norr och söder om E18 sker den huvud-

sakliga naturliga avrinningen mot Upplands-Bro kommun och i förläng-

ningen till Mälaren i höjd med Bro. Förutsättningarna för infiltration varierar, 

med sand, torv och berg. För att säkerställa både flöde och vattenkvalité bör 

båda områdena förses med dammar i den lägre terrängen i sydost, alternativt 

annan form av fördröjning som även möjliggör rening (ex. torra och gröna di-

ken). 

För området norr om trafikplatsen sker avrinningen åt nordväst, och vattnet 

infiltreras i förlängningen i Bålstaåsen. Med tanke på inriktningen av verk-

samhet (drivmedel) samt avrinning till åsen bör allt dagvatten från området 

fördröjas och renas lokalt. 

Med rätt åtgärder bedöms det finnas goda förutsättningar att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna för respektive recipient inte påverkas negativt. 

 

 

Karta 17, Avrinning från föreslagna verksamhetsområdena.  

  

Söder om E18 

Norr om E18 

Entré Lillsjön 

Dragets gård 

Trafikplats Draget 

Befintlig  
dagvattendamm 
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Trafik och anslutningar 

En av knäckfrågorna för programarbetet har varit en väganslutning från norr 

till det större verksamhetsområdet söder om E18. 

Som start togs en vägstudie fram under 2012. Studien utgick från en etappin-

delad utbyggnad av såväl bostads- som verksamhetsområde och redovisade 

anslutningar från trafikplatsen Draget, Stockholmsvägen (över Mälarbanan) 

samt möjlighet till en ny trafikplats österut vid kommungränsen. Grundprin-

cipen är fortsatt densamma, men föreslagen lösning med en rondell i Södra 

Bålstaledens branta backe upp mot trafikplatsen bedöms inte som lämplig. 

Backen är redan idag så pass brant att tungtrafik vid sämre väglag kan fastna 

på väg upp, och ytterligare inbromsning med en rondell skulle förvärra läget. 

 
Karta 18, Vägstudies tänkta vägsträckningar vid fullt utnyttjande, Bjerking 2012 

För att komma runt begränsningen av den branta lutningen föreslås därför an-

slutningen ske närmare trafikplatsen. Kommunen gav ÅF-Infrastructure i 

uppdrag att titta på alternativ för en sådan anslutning, Anslutning Dra-

gelundsvägen (2016). Rapporten visade på ett antal olika alternativ, med och 

utan påverkan på trafikplatsen. Några medförandes stora kostnader, och några 

med tveksam trafikföring (säkerhet och tydlighet) 

 
Karta 19, exempel på alternativa anslutningar från rapport av ÅF 2016. Med anslut-

ning över Södra Bålstaleden och med anslutning via ny cirkulation i trafikplatsen. 

Slutsatsen efter rapporten var därmed inte definitiv, men en anslutning med 

påverkan på trafikplatsen bedöms av kommunen som mest intressant. Trafik-

verket har granskat trafikplatsen samt dagens trafiksituation och ser däruti-

från ett antal lättare åtgärder. Dagenskapacitet ska bör utredas vidare, dels för 

att konstatera när en större ombyggnation kan vara aktuell utifrån årlig upp-

räkning av trafiken, dels för att kunna se hur trafik från ytterligare verksam-

hetsmark kan passas in. Initialt (våren 2018) bedömde Trafikverket att en Åt-

gärdsvalsstudie var aktuell, men är sedan hösten 2018 istället inne på nämnda 

lättare åtgärder, där kommunen får driva väganslutningsfrågan separat (i sam-

råd med Trafikverket). 

Från kommunens sida efterlyses ett övergripande tänk kring framtida (lång 

sikt) trafikplats. Kan alternativa platser vara aktuella? Om inte, hur skulle en 

ombyggt trafikplats för att klara trafiken 2040 kunna se ut, och går den att 

bygga ut i etapper. Potentiellt skulle en första etapp kunna vara att koppla på 

en anslutning till/från verksamhetsområdet. 

Förutom nivåskillnaderna och trafikplatsen, finns här även naturvärden, kul-

tur- och fornlämningar samt ställverk för Bålstas elförsörjning att ta hänsyn 

till. Vidare finns även viss bostadsbebyggelse.  

Ställverket bedöms inte som lämpligt att flytta, Därmed behöver ny väg an-

passas till ställverket som det ser ut idag, men även med höjd för framtida ex-

pansion. I och med att bostadsbebyggelsen redan idag bedöms som olämplig 

utgör inte dess användning något hinder för vägen.  
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Kulturmiljö och fornminnen 

Området för väganslutningen innehåller ett flertal olika sorters värdefulla 

byggnader, naturtyper och fornminnen.  

Dragets gårds huvudbyggnad bör i möjligaste mån bevaras och tillskapas en 

ny användning. En användning som både anpassas till platsens utveckling 

och dess historiska koppling (Entré/värdshus). 

Även i denna del av programområdet finns spår efter forna resmönster i form 

av hålvägar. Själva vägsystemet berörs inte av en ny väganslutning, dock 

dess omgivning. Med en inriktning om att ny väg antingen går norr om eller 

i samma dragning som dagens Dragelundsvägen bör samtidigt påverkan 

kunna minimeras. Befintligt ställverk norr om (och troligen en gång även 

ovanpå) lämningen utgör redan idag en klar begränsning för upplevelsen och 

förståelsen av hålvägssystemet.   

Natur 

Beroende av lösning för väganslutningen kan naturvärden påverkas olika. Det 

gäller främst bäckravinen men även de riktigt gamla ekarna vid Dragets gård. 

Huvudinriktningen är att dessa ska påverkas så lite som möjligt.  

Bäckravinen måste dock korsas, men i detta läge är det oklart var och med 

vilken teknisk lösning. Vid ett tidigt och informellt samråd med Länsstyrel-

sen framgick att vägdragningen genom nyckelbiotopsområdet bedöms som 

möjlig, under förutsättning att verksamhetsmarken inte får en besöksintensiv 

användning (vid tidpunkten för samrådet fanns en sådan verksamhet, Skipark, 

med som alternativ). Samtidigt konstateras att naturvärdena, i form av bland 

annat de grova träden och bäcken, kan behöva undersökas närmare. 

Potentiellt kan en första etapp av verksamhetsområdet anslutas till Södra Bål-

staleden via Dragelundsvägen med relativt enkla åtgärder. Fortsatta etapper 

kommer dock att kräva det större greppet, både med tanke på påverkan på tra-

fikplatsen och påverkan på kultur- och naturvärdena. 

  
Karta 20, intressen och värden som behöver passeras/korsas för att ansluta till det 

södra verksamhetsområdet. 
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Kollektivtrafik 

Förutom det större söder om E18, bedöms verksamhetsområdena kunna för-

sörjas via befintliga busslinjer, potentiellt med ett ytterligare stop, strax norr 

om trafikplatsen (i Upplands-Bro kommun). Området söder om E18 är så 

pass stort och så pass avlägset nuvarande linjedragning, att en slinga in i om-

rådet skulle behövas. Underlaget kommer initialt vara tunt, och till stor del 

beroende av vilken typ av verksamheter som etableras. 

Det är samtidigt viktigt att tidigt i områdets utbyggnad ge förutsättningar för 

skapa ett mönster av kollektivtrafikpendling (alt. bryta invand bilpendling). 

På sikt, med det potentiella bostadsområdet i söder, kommer underlaget för-

bättras avsevärt. Det kommer då även vara möjligt att koppla samman 

”slingan” med det övriga linjenätet via Kalmarsand.  

Det behov av samåkningsparkering som finns i anslutning till trafikplatsen 

ska tillgodoses på en lämpligare plats än i dagsläget. För att fortsatt vara en 

attraktiv pendlingslösning, behöver platsen ligga längs med Södra Bålsta-

leden. En tänkbar yta är i områdets norra del, i samma läge som tänkta driv-

medelsstation. 

  

Karta 21, Illustration med byggnadsvolymer med en exploateringsgrad om nära 30 % av mar-

ken 
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Genomförande 

En utbyggnad av programområdet delas lämpligen in i skilda etapper med ut-

gångspunkt i de fem olika verksamhetsområdena.  

Den potentiellt största etappen är verksamhetsområdet söder om E18, Dra-

gelunds verksamhetsområde. Med tanke på områdets storlek, kan det vara ak-

tuellt med deletapper. I sådant fall krävs samtidigt att övergripande frågor 

som trafikstruktur och dagvattenhantering löses för hela etappen i och med 

första deletappen.  

Lämpligen hålls detaljplaneringen runt trafikplatsen samman och samordnas 

med en eventuell vägplan, Trafikplats Draget. Exakt avgränsning mellan 

denna etapp och Dragelunds verksamhetsområde kan tillåtas vara något fly-

tande, just för att den senare är helt beroende av den tidigare. 

Norr om E18 återfinns det mest outredda området, Norra Dragelund. Främst 

på grund av kommungränsen, och att Upplands-Bro pekat ut området för are-

ella näringar (skogsbruk), som i detta fall är nära sammankopplat med Bål-

stas tätort. Av naturliga skäl är utbredningen norrut i detta läge flytande. Här 

krävs en fortsatt dialog med markägare och mellan kommunerna. 

Då detaljplaneringen av Entré Lillsjön redan är igång blir detta programmets 

första etapp. Framöver ligger fokus på att komma vidare med trafikplats Dra-

get och Dragelunds verksamhetsområde. Beroende på möjligheterna där, och 

fortsatt dialog med Upplands-Bro kommun kan samtidigt arbete med Norra 

Dragelund både komma före eller efter. 

 
Karta 22, Förslag till indelning i huvudetapper 

 

Entré Lillsjön 

Norra Dragelund 
om E18 

Dragelunds 
verksamhetsområde 

Trafikplats 
Draget 
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Miljöbedömning 
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 11§ ska kom-

munen genomföra en miljöbedömning för alla detaljplaner och planprogram 

som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med planarbetet görs 

därför en behovsbedömning som är ett stöd för kommunens ställningstagande 

i beslutet om planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan el-

ler inte. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med detaljplanearbetet. Om 

en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs beskrivs konsekvenserna kort i 

planprogrammet.  

Håbo kommun anser att programförslaget kan innebära en sådan betydande 

miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap och Plan- och bygglagen 4 kap 

kräver att en särskild miljöbedömning genomförs. Kommunen har haft sam-

råd kring behovsbedömningen med länsstyrelsen. Länsstyrelsen instämmer 

med kommunens bedömning om att programförslaget kan innebära bety-

dande miljöpåverkan.  

Sedan behovsbedömningen och samrådet rörande den, har upplägget för pro-

grammet förändrats. Bland annat i detaljgrad, där de olika områdena, och 

framförallt det större söder om E18 inte studeras närmare i en rad frågor (som 

verksamhetsinriktning, trafikstruktur, dagvattenhantering med mera). Främsta 

anledningen till förändringen är beroendet av väganslutning och med den 

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Det bedöms inte rimligt att utreda nämnda 

frågor närmare med en fortsatt osäkerhet kring vägfrågan. Det har under arbe-

tets gång även blivit tydligt att de olika föreslagna områdena särskiljer sig 

från varandra på ett sådant sätt att många frågor kan lösas separat. 

Den i särklass viktigaste frågan att behandla i programmet har varit avgräns-

ningen mellan verksamhetsmark och naturmark för rekreation. 

Vidare pågår det även parallell detaljplanering inom del av programområdet 

(Entré Lillsjön). Där kommer detaljplanens miljöpåverkan utredas genom en 

miljöbedömning. Rimligen följer resterande etapper av programmet det 

mönstret.  

 

 

 

Frågor som kommande detaljplaner särskilt måste hantera, är bland annat tra-

fikstruktur, fornlämningar, naturvärde, samt dagvattenhantering. 

Trafikstruktur och anslutningsmöjligheter återstår i det stora att lösa. Där gäl-

ler framförallt att inte riskera säkerhet eller framkomlighet vid trafikplats 

Draget. 

De allra flesta fornlämningarna inryms i området för rekreation, men då fler-

talet av de allra mest värdefulla lämningarna finns i gränszonen behöver 

dessa belysas särskilt i kommande miljöbedömningar. Gränszonen är redan 

idag påverkad av verksamhetsområdet Draget och Södra Bålstaleden. Det blir 

en sammanvägning av en tätorts utveckling och möjligheten till att spåra den-

samma historiskt. 

I de delområden där natur av värde påträffats (längs, och söder om Södra Bål-

staleden) krävs ytterligare inventering och värdering för att kunna bedöma 

konsekvenser av en exploatering, respektive av skyddsbehov. 

Med en lämplig hantering med fördröjning och rening bedöms dagvattnets, 

och i förlängningen även Mälarens vattenkvalité att kunna säkras. 
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MEDVERKANDE OCH UNDERLAG 

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Anton Karlsson, i samarbete 

med personal inom kommunstyrelsens förvaltning i Håbo kommun. 

Utredningar 

Förstudie – Vägförbindelse Dragelund, Bjerking AB, 2012 

Gamla färdvägar i Håbo Arkeologisk utredning steg 1  

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2010:31, 2010 

Nya Kalmarsand arkeologisk utredning steg 1  

Stiftelsen Kulturmiljövård Mälardalen rapport 2011:34, 2011 

Naturvärdesinventering vid Dragelund  

Upplandsstiftelsen Rapport 100614, 2010 

Naturvärdesinventering i Håbo kommun inom området för fördjupade över-

siktsplanen, land-miljöer i Nya Kalmarsand Häradsallmänningen och Torresta 

Talltorp  

Calluna AB, 2011 

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro. Riskanalys  

Ramböll, 2012. 

Översiktlig kartering Dragelund Bålsta Håbo kommun  

Bjerking AB, 2012 

Anslutning Dragelundsvägen, koppling till Södra bålstaleden och trafikplats 

Draget, ÅF-Infrastructure AB, 2016 

Kartor och foton 

Om inget annat anges, är bilder och kartor fotograferade eller producerade av 

medverkande kommunala tjänstemän.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 20 Dnr 2018/00976 

Utnämning av skolchef 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utse förvaltningschefen för barn- och ut-

bildningsförvaltningen till skolchef.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden i fortsätt-

ningen får utse skolchef, vilket skrivs in i nämndens reglemente. 

Sammanfattning 

Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8 §) ska huvudmannen utse en 

skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 

gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 

Enligt skollagen och kommunallagen ger staten kommunfullmäktige (hu-

vudman) i uppdrag att ansvara för genomförande av skolverksamheten i 

varje kommun, därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommun-

fullmäktige bör fatta detta beslut.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 18 

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 § 139 

Ärende 6
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 18 Dnr 2018/00976  

Utnämning av skolchef 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att utse förvaltningschefen för barn- och ut-

bildningsförvaltningen till skolchef.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden i fortsätt-

ningen får utse skolchef, vilket skrivs in i nämndens reglemente.  

Sammanfattning  

Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8 §) ska huvudmannen utse en 

skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 

gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 

Enligt skollagen och kommunallagen ger staten kommunfullmäktige (hu-

vudman) i uppdrag att ansvara för genomförande av skolverksamheten i 

varje kommun, därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att kommun-

fullmäktige bör fatta detta beslut.     

Beslutsunderlag 

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 § 139   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-14 KS 2018/00976 nr 87819 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Utnämning av skolchef 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att utse förvaltningschefen för barn- och 

utbildningsförvaltningen till skolchef.   

2. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden i 

fortsättningen får utse skolchef, vilket skrivs in i nämndens reglemente. 

 

Sammanfattning 

Enligt en ny bestämmelse i skollagen (2 kap. 8 §) ska huvudmannen utse en 

skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som 

gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 

Enligt skollagen och kommunallagen ger staten kommunfullmäktige 

(huvudman) i uppdrag att ansvara för genomförande av skolverksamheten i 

varje kommun, därför föreslår kommunstyrelsens förvaltning att 

kommunfullmäktige bör fatta detta beslut.     

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-12-05 § 139   

__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  

Barn- och utbildningsförvaltningen   
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Reglemente för kommunstyrelsen 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentansvarig: Kanslichef 
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 REGLEMENTE 2(13) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-05-04 KS 2017/00342 nr 75193 

 

Reglemente för Kommunstyrelsen 

Antaget av kommunfullmäktige 2017-06-12, § 79 

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 bedrivs, 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. 
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 REGLEMENTE 3(13) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-05-04 KS 2017/00342 nr 75193 

 

 Utvecklingen av brukarinflytande, medborgardialog och den 

kommunala demokratin. 

 Utvecklingen av e-förvaltningen. 

 Frågor som rör riskhantering, säkerhet, sårbarhet och beredskap 

inom hela den kommunala verksamheten. 

 Övergripande näringslivsfrågor. 

 Upphandlingsverksamheten. 

 Utformningen av riktlinjer avseende intern kontroll i den 

kommunala organisationen. 

 Teknisk verksamhet. 

 Personalpolitik. 

Kommunstyrelsen skall 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 skall 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. 
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 REGLEMENTE 4(13) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-05-04 KS 2017/00342 nr 75193 

 

 Se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om 

hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är 

under budgetåret. 

 Utfärda föreskrifter och anvisningar till nämnderna rörande 

budgetförslag, budgetuppföljning, delårsrapport, årsredovisning 

inklusive verksamhetsberättelse mm.  

 Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst 

vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv 

men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 

kommunen. 

 Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 

och andra liknade sammanträden i de företag som kommunen helt 

eller delvis äger eller har intresse, bland annat. genom att lämna 

direktiv till kommunens ombud. 

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som 

anges i 3 kap 17-18 §§ i kommunallagen (1991:900) 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 3 kap 17-18§§ i kommunallagen 

(1991:900) 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 
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 REGLEMENTE 5(13) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-05-04 KS 2017/00342 nr 75193 

 

inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder 

som behövs för indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna 

uppgift ingår bland annat att: 

 Handha egen samt övriga nämnders donationsförvaltning samt 

placera medel. 

 Handha koncernkonto, upplåning och medelsplacering enligt avtal 

med, eller uppdrag från kommunens företag.  

 Fortlöpande hålla sig underrättad om förvaltning och underhåll av 

kommunens fasta och lösa egendom. 

 Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 

 Ingå borgen för belopp upp till 500 000 kr.  

 Ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om 

säkerheten som fullmäktige angivit. 

 Regelmässigt rapportera till fullmäktige hur verksamheten i 

kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger, eller 

annars har intresse i, utvecklas.   

Kommunstyrelsen ska svara för årsredovisning, med sammanställd 

redovisning och delårsrapport med budgetuppföljning, enligt lagen om 

kommunal redovisning. 

Personalpolitik 

5 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har i det 

sammanhanget att:  

 vara anställnings-, löne- och pensionsmyndighet för all personal.  

 ansvara för övriga övergripande styrdokument i personalpolitiska 

frågor.  

 besluta om stridsåtgärd.  

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera 

frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och 

dess arbetstagare.  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-05-04 KS 2017/00342 nr 75193 

 

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om 

förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14§§ och 38 § lagen om 

medbestämmande i arbetslivet (1976:580) inom andra nämnders 

verksamhetsområden.  

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra 

bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare.  

 lämna uppdrag som avses i lag om vissa kommunala befogenheter 

(2009:47). 

 tillse att förhandling sker enligt lagen om medbestämmande i 

arbetslivet 11-14 §§ och 38 § eller kommunens samverkansavtal.  

 utarbeta regler beträffande de förtroendevaldas arvoden och 

ersättningar, samt besluta om tolkning av desamma.  

Teknisk verksamhet 

6 §  

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens tekniska verksamhet och har 

i det sammanhanget att:  

 Vara kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen 

(1971:948). 

 Svara för kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om 

kommunal parkeringsövervakning (1987:24). 

 Ansvara för den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 

miljöbalken (1998:808) och den kommunala renhållningsordningen.  

 Bereda de frågor som kommunfullmäktige ska besluta om enligt 

avfallsförordningen (2011:927). 

 Handlägga frågor om gaturenhållning enligt lagen om 

gaturenhållning och skyltning (1998:814). 

 Handlägga frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa 

fall (1982:129) och förordningen om flyttning av fordon i vissa fall 

(1982:198). 

 Fullgöra kommunens åtaganden enligt trafikförordningen 

(1998:1276). 

 Ansvara för upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, 

inklusive torghandel.  
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 Datum Vår beteckning 

 2017-05-04 KS 2017/00342 nr 75193 

 

 Vara huvudman för kommunens allmänna vatten- och 

avloppsanläggningar och fullgöra de uppgifter som anges i lagen om 

allmänna vattentjänster (2006:412), exklusive fastställelse av taxa.  

 Initiera och bereda ärenden som inrättande av vattenskyddsområden 

enligt 7 kap. miljöbalken i den mån det är påkallat.  

 Förvalta kommunens fasta egendom om inte kommunfullmäktige 

beslutat annat i särskilt fall. Detta innebär bl.a. underhåll och skötsel 

av kommunens skogar, parker, grönområden, tekniska anläggningar 

och byggnader.  

 Lokalvård. 

 Hantera bidrag till väghållning.  

 Handläggning och utfärdande av parkeringstillstånd för 

funktionsnedsatta. 

 Tolka tillämpningen av taxor inom sitt verksamhetsområde.  

Näringsliv 

7 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för de övergripande näringslivsfrågorna. 

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att samverka med 

näringslivets parter samt med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen 

och verka för åtgärder som strävar efter en positiv näringslivsutveckling och 

ett gott näringslivsklimat. 

 
Information 

8 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala 

informationsverksamhet. Resterande nämnder ansvarar för information 

inom det egna verksamhetsområdet. Nämnderna ska dock samråda med 

kommunstyrelsen om informationens utformning.  

I egenskap av centralt informationsorgan ansvarar kommunstyrelsen för:  

 ledning, samordning och utformning av kommunens övergripande 

kommunikations- och informationsinsatser såsom framtagande och 

utgivande av kommunala informationsbroschyrer, kataloger, 

publikationer och andra informationsprodukter. 

 utveckling och samordning av kommunens övergripande 

information på Internet och intranät. 
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 ledning och samordning av kommunens övergripande annonsering. 

 varumärkesfrågor som rör kommunens verksamhet. 

 frågor som rör kommunens logotyp. 

 informationsfunktionen i den kommunala 

krisledningsorganisationen. 

Informationsteknik 

9 § 

Kommunstyrelsen är ansvarig för kommunens informationsteknik och 

informationssystem (IS/IT) samt för datakommunikation och telefoni.  

Det innebär att kommunstyrelsen ansvarar för: 

 samordning och utveckling av kommunens IS/IT-verksamhet 

 den strategiska ledningen och styrningen av kommunens IS/IT-

verksamhet 

 driften av kommunens IS/IT-system inklusive datakommunikation 

 kommunens gemensamma telefonväxel samt att samordna den 

övriga telefonin i kommunen 

 samordning av informationssäkerhetsarbetet i kommunen 

Upphandling 

10 §  

Kommunstyrelsen är centralt ansvarigt organ för kommunens upphandlings- 

och inköpsverksamhet.  

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att leda och samordna 

kommunens upphandling av varor, tjänster och entreprenader på ett sådant 

sätt att kommunens ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.  

Kultur och fritid 

11 §  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens kultur- och 

fritidsverksamhet.  

Det innebär att det ankommer på kommunstyrelsen att:  

 främja och stimulera ett allsidigt kultur- och fritidsliv. 

 ansvara för folk- och gymnasiebiblioteksverksamheten. 
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 bevaka frågor om utsmyckning av offentliga platser och byggnader. 

 ansvara för att ett regelverk finns för hyressättning och 

prioriteringsordning för föreningsaktiviteter i kommunägda lokaler 

och anläggningar. 

 handha och besluta om kommunens bidragsverksamhet gentemot det 

ideella föreningslivet inom Håbo kommun 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

§ 12 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen 

(1994:1000).  

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen 

enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt 

övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd. 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift 

som följer av handlingsprogrammet 

Övrig verksamhet 

§ 13 

Det åligger kommunstyrelsen vidare att: 

 ansvara för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som 

inte uppdragits åt annan nämnd. 

 verka för trygghet och säkerhet i samhället, en god folkhälsa och en 

god livsmiljö. 

 ansvara för reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och 

utformningen av fullmäktiges handlingar.  

 ansvara för kommunens verksamhet med anledning av att 

kommunen ingår i Finskt förvaltningsområde. För kommunens 

verksamhet utgår statsbidrag. Verksamheten regleras i lag 

(2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk och i 

förordningen (2009:1299) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk. 

 ansvara för kommunens vänortsverksamhet. 
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Delegering från kommunfullmäktige 

§ 14 

Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden: 

 Teckna avtal som behövs för verksamheten och som är av principiell 

och/eller övergripande betydelse. 

 Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte 

yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala 

självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag 

av yttrande om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på 

ordinarie sammanträde med fullmäktige. 

 I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen 

att föra kommunens talan, på kommunens vägnar träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå 

förlikning och sluta annat avtal. 

 Köp och försäljning av lös och fast egendom till ett värde av högst 

Tjugo (20) miljoner kronor. 

 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller 

inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller 

fastighetsdel. 

 Rätt att påkalla förrättning enligt anläggningslagen (1973:1149) och 

fastighetsbildningslagen (1970:988) och ledningsrättslagen 

(1973:1144). 

 Upplåtelse och utarrendering av kommunens mark. 

 Att enligt Plan- och bygglagen (PBL) kap 5 §§ 27, 38-39, kap 6  

§§ 3-9, besluta om antagande, ändring eller upphävande av 

detaljplan och områdesbestämmelser.  

 Att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid, PBL kap 4  

§ 24-25. 

 Avskrivning av fordran som hänför sig till kommunstyrelsens 

förvaltningsområde med begränsning som i särskilt fall kan följa av 

lag eller beslut av kommunfullmäktige. 
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Ansvar och rapporteringsskyldighet 

§ 15 

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan 

finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur 

verksamheten i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis 

äger, eller annars har intresse i, utvecklas och hur den totala ekonomiska 

ställningen är under budgetåret 

 

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSFORMER 

Ordföranden, kommunalråd och oppositionsråd 

§ 16 

Kommunstyrelsens ordförande ska också vara kommunalråd och ägna hela 

arbetstiden åt uppdrag för Håbo kommun. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att särskilt: 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 

nämndförvaltning, 

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med 

kommunens styrelser och nämnder samt styrelserna för kommunens bolag. 

Ordföranden har därvid rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning. 

Bland kommunstyrelsens ledamöter ska kommunfullmäktige utse ett 

oppositionsråd. Oppositionsrådet ansvarar för samordningen av kontakterna 

mellan majoritet och oppositionspartierna och beredning av ärenden inför 

kommunstyrelsens sammanträden. Oppositionsrådet äger rätt att närvara vid 

sammanträde med beredning, nämnd och styrelse eller för särskild 

arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för ärenden som utgör 

myndighetsutövning. Oppositionsrådet ska fullgöra sitt uppdrag på heltid. 

Undertecknande av handlingar§ 17 

Avtal, köpehandlingar avseende fast egendom, som grundar sig på beslut i 

kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen samt andra handlingar och 

skrivelser enligt beslut av kommunstyrelsen, ska i första hand undertecknas 

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.  
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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 skall underteckna handlingar. 

Utskott  

§ 18 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas:  

 ett arbetsutskott 

 ett personal- och förhandlingsutskott 

Arbetsutskottet består av fem ledamöter och tre ersättare. Personal- och 

förhandlingsutskottet består av tre ledamöter och två ersättare.  

Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland nämndens 

ledamöter och ersättare, respektive utskotts ledamöter, ersättare och 

ordförande. 

Om respektive ordförande i utskotten på grund av sjukdom eller av annat 

skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får styrelsen utse 

en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra 

dennes uppgifter. 

Ersättare i arbetsutskottet äger rätt att närvara vid utskottets sammanträden 

och har där yttranderätt. Ersättare i övriga utskott ska endast närvara vid 

utskottens sammanträden om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare 

inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i något av utskotten, som inte utsetts vid 

proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskotten sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer. 

Personal- och förhandlingsutskottet sammanträder på dag och tid som 

utskottet bestämmer. Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser 

att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

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

närvarande. 

Utskottens huvudsakliga uppgift är att bereda kommunstyrelsens ärenden 

samt att fatta beslut i enlighet med kommunstyrelsens fastslagna 

delegationsordning. Kommunstyrelsen får besluta om kompletterande 

uppdrag för utskottet. 
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Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är att företräda kommunen som 

arbetsgivare i huvudsak i ärenden enligt reglementes, 5 §. Kommunstyrelsen 

får besluta om kompletterande uppdrag för utskottet. 

Kommunstyrelsens uppgifter som krisledningsnämnd, enligt reglementets  

12 §, fullgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott enligt uppgifter, 

befogenheter och skyldigheter som framgår av reglemente för 

krisledningsnämnden.  

Utskottens protokoll skall löpande delges kommunstyrelsen.  

Ärenden som skall hanteras av kommunstyrelsen skall beredas av utskotten, 

om beredning bedöms nödvändig. 

När ärenden beretts bör utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Referensorgan 

§ 19 

Som referensorgan till kommunstyrelsens handläggning av ärenden bör, då 

skäl föreligger, inhämtas från: 

 Handikapprådet   

 Pensionärsrådet  

 Hälso- och trygghetsråd   

 Ungdomsrådet 

 Näringslivsrådet 

Närvarorätt 

§ 20 

Vid kommunstyrelsens och dess utskotts sammanträden skall tjänsteman 

och övriga föredraganden närvara utifrån ordförandens avgörande. 

_____ 
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Uppgifter enligt speciallagstiftning 
§ 12 
 

Kommunstyrelsen utser skolchef enligt skollagen 2 kapitlet 8 § 

 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782). 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla och webbplats 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för lotteritillstånd med mera enligt lotterilagen 

(1994:1000). 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för de uppgifter som ankommer på kommunen 

enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) samt 

övriga uppgifter rörande krisberedskap och säkerhetsskydd. 

 

Kommunstyrelsen ska upprätta förslag till handlingsprogram enligt lagen 

om skydd mot olyckor (2003:778) samt svara för den samordningsuppgift 

som följer av handlingsprogrammet 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 15 Dnr 2018/00999 

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för till-
stånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden.

Sammanfattning 

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september år 2018 påtalade Länssty-

relsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa 

receptfria läke-medel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbe-

sök. Största orsaken till detta är tidsbrist. I nuläget är alkoholhandläggning-

en inte fullt ut självfinansierad genom avgifter. 

Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera 

alkohol-drycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av alko-

hol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ord-

ningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig 

negativt i jämförelse med grann-kommunerna genom att släpa efter när det 

gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en jämförelse visar det sig att Håbo 

Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att 

ta ut enligt lag.  

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade 

riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 17 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28 

Taxa alkoholhandläggning Håbo kommun, daterad 2018-11-28 

Bilaga jämförelse avgifter, daterad 2018-11-29 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-11-

28Komplettering riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 

2018-12-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår återremiss med motiveringen att riktlinjer-

na harmoniseras med närliggande kommuner. Samt att alla krav utöver la-

gen tas bort om det finns några. 

Ärende 7

67



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 17 Dnr 2018/00999  

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för till-
stånd och tillsyn för alkoholservering, tobaks- och 
folkölsförsäljning samt vissa receptfria läkemedel i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar ärendet vidare utan eget förslag 

till beslut.  

Sammanfattning  

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september år 2018 påtalade Länssty-

relsen i Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa 

receptfria läke-medel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbe-

sök. Största orsaken till detta är tidsbrist. I nuläget är alkoholhandläggning-

en inte fullt ut självfinansierad genom avgifter. 

Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera 

alkohol-drycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av alko-

hol, till exempel allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ord-

ningsstörningar. Därför är det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig 

negativt i jämförelse med grann-kommunerna genom att släpa efter när det 

gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en jämförelse visar det sig att Håbo 

Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att 

ta ut enligt lag.  

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade 

riktlinjer samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28 

Taxa alkoholhandläggning Håbo kommun, daterad 2018-11-28 

Bilaga jämförelse avgifter, daterad 2018-11-29 

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-11-

28Komplettering riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 

2018-12-11     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) föreslår att ärendet skickas vidare utan eget förslag till 

beslut samt att ärendet föredras på kommunstyrelsen av handläggare.   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2018-12-11  

Socialnämnden  

 

  

SN § 54 Dnr 2018/00048  

Riktlinjer för serveringstillstånd samt avgifter för tillstånd och tillsyn 
för alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning samt vissa recept-
fria läkemedel i Håbo kommun  

Beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om nya riktlinjer för 

serveringstillstånd att gälla från 2019-03-01. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om avgifter för till-

ståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagstiftningen att gälla från 2019-03-

01. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om taxor och tillsyns-

avgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel att gälla 

från 2019-03-01.  

4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut KF 

§124, 2012/43 nr. 2012.2002.  

Sammanfattning 

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september år 2018 påtalade Länsstyrelsen i 

Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa receptfria läke-

medel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbesök. Största orsaken till 

detta är tidsbrist. I nuläget är alkoholhandläggningen inte fullt ut självfinansierad 

genom avgifter. 

Alkohollagen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera alkohol-

drycker med syftet att begränsa den skadliga användningen av alkohol, till exempel 

allt för tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ordningsstörningar. Därför är 

det viktigt att Håbo kommun inte särskiljer sig negativt i jämförelse med grann-

kommunerna genom att släpa efter när det gäller nivån på taxor och avgifter. Vid en 

jämförelse visar det sig att Håbo Kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter 

som kommunen har rätt att ta ut enligt lag.  

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade riktlinjer 

samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige. 

Ärendet 

Enligt riktlinjer för styrdokument (2017-12-04 §149) ska riktlinjer ses över årligen 

och senast våren efter varje mandatperiodsskifte. Senaste översynen av riktlinjer 

och taxor för alkoholtillstånd gjordes år 2012. Det finns ytterligare anledningar till 

varför riktlinjer och taxor behöver revideras. 

Det övergripande målet för den svenska alkoholpolitiken är att främja folkhälsan 

genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Alkoholla-

gen är en skyddslag och reglerar vad som krävs för att få servera alkoholdrycker 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-11  

Socialnämnden   

 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

med syftet att begränsa den skadliga användningen av alkohol, till exempel allt för 

tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och ordningsstörningar. Därför är det vik-

tigt att Håbo kommun inte särskiljer sig negativt i jämförelse med grannkommu-

nerna genom att släpa efter när det gäller nivån på taxor och avgifter.  

Vid ett tillsynsbesök i Håbo kommun september 2018 påtalade Länsstyrelsen i 

Uppsala län att handläggningen av alkohol, tobak, folköl och vissa receptfria läke-

medel uppvisar vissa brister när det gäller antalet tillsynsbesök. Största orsaken till 

detta är tidsbrist. Socialförvaltningen bedömer att handläggaren behöver gå upp till 

50-60 % tjänstgöring för att hinna med att fullgöra sina uppgifter enligt lag. Det är 

viktigt att skattemedel inte används för handläggning och tillsyn, inte minst med 

tanke på att alkohollagen är en skyddslagstiftning i syfte att motverka hälsomässiga 

skador. Därför behöver intäkter tas ut som motsvarar kommunens kostnader.  

Vid en jämförelse med närliggande kommuner (se bilaga) visar det sig att Håbo 

kommun inte tar ut samtliga taxor och avgifter som kommunen har rätt att ta ut. För 

tillsyn och för prövning av ansökan om serveringstillstånd får kommunerna enligt 8 

kap. 10 § andra stycket alkohollagen ta ut avgifter. ”Kommunerna har därmed möj-

lighet att finansiera kostnader, som förslagen kan medföra, med avgifter” (Prop. 

2009/10:125, En ny alkohollag, s. 149). Den kommun som senast gjorde en översyn 

av sina riktlinjer och taxor är Enköpings kommun. Av jämförelsebilagan framgår 

det tydligt, att deras avgifter är avsevärt högre och fler än i Håbo kommun. 

För att möta upp ovanstående delar föreslår Socialnämnden att reviderade riktlinjer 

samt taxor och avgifter antas av Kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Med nya taxor och avgifter kan Håbo kommunen uppnå självfinansiering av alko-

holhandläggarens tjänst, vilket påtalades av Länsstyrelsen vid tillsynsbesöket tidi-

gare i år.  

Uppföljning 

Enligt riktlinjer för styrdokument ska årlig uppföljning ske på tjänstemannanivå. 

Om behov finns för ändring av avgifterna ska nytt ärende gå till kommunfullmäk-

tige för revidering av avgifterna.  

Komplettering till riktlinje för serveringstillstånd 

Förvaltningen har tagit del av Länsstyrelsens protokoll från genomförd tillsyn, och 

till följd av Länsstyrelsens kritik görs vissa tillägg och justeringar i utskickad rikt-

linje i enlighet med underlag daterad 2018-12-11.     

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2018-11-28 

– Taxa alkoholhandläggning Håbo kommun, daterad 2018-11-28 

– Bilaga jämförelse avgifter, daterad 2018-11-29 

– Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-11-28 

– Komplettering riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun, daterad 2018-

12-11     
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1. Inledning 

Håbo kommun har riktlinjer för serveringstillstånd som ett komplement till bestämmelserna 

i alkohollagen. Kommunerna har möjlighet att inom alkohollagens ramar utforma riktlinjer 

för tillståndsgivningen. 

Arbetet på lokal nivå är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Krogen är en miljö som är 

särskilt utsatt då det är här som många ungdomar för första gången kommer i kontakt med 

både alkohol och narkotika. 

Grunden för bedömning av serveringstillstånd är gällande lagrum och kommentarer enligt 

alkohollagen (SFS 2010:1622). Alkohollagstiftningen har tillkommit för att begränsa 

alkoholens skadeverkningar. Den är i första hand en social skyddslagstiftning. Av detta 

följer att i de fall som alkoholpolitisk hänsyn ställs mot företagsekonomisk eller 

näringspolitisk hänsyn ska den alkoholpolitiska hänsynen ha företräde. 

 

2. Syfte 

Syftet med riktlinjerna är att visa om en etablering som planeras kan ges tillstånd. Avsikten 

är även att tydliggöra vad som förväntas av den som ansöker om provsmaknings- eller 

serveringstillstånd. 

 

3. Avgränsning 

Tillstånd behövs vid servering eller anordnande av provsmakning av starköl, vin, 

spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. En förutsättning är att det sker försäljning av 

alkoholdrycker. Riktlinjerna i detta dokument omfattar dessa nämnda situationer kring 

serveringstillstånd. 

Serveringstillstånd behövs inte om serveringen:  

1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, slutet sällskap, och 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 

dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs någon yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker (med lättdrycker menas drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 

volymprocent, exempelvis läsk, kaffe och lättöl). 

Alla tre punkterna måste vara uppfyllda för att servering ska kunna ske utan tillstånd.  

 

 

 

76



 

 RIKTLINJER 6(19) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-28 SN 2018/00048 nr 31765 
 

 

 

4. Allmänna bestämmelser om försäljning av alkoholdrycker 

Enligt 3 kap.1 § alkohollagen får inte alkoholdrycker säljas om det inte föreligger rätt till 

det. 

Enligt 3 kap. 2 § får alkoholdrycker som inte får säljas i en butikslokal inte heller förvaras i 

sådan lokal eller tillhörande utrymmen. Med butikslokal avses en lokal där konsumenter kan 

köpa varor eller tjänster eller hyra varor, dock inte restauranger och andra serveringsställen. 

 

5. Kommunens informationsskyldighet 

Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som gäller 

enligt denna lag och anslutande föreskrifter. 

 

Riktlinjer för Håbo kommun 

Information om alkohollagen, kommunens riktlinjer för serveringstillstånd samt information 

om ansökningsförfarandet såsom blanketter och avgifter finns tillgängligt på Håbo 

kommuns hemsida. 

 

6. Konkurrens på lika villkor 

Ett konkurrenskraftigt krog- och restaurangliv utmärks av ansvarstagande, såväl på krogen 

som mot samhället i stort. God etik och moral ska råda. Svarta pengar, svartjobb eller annan 

brottslighet hör inte hemma på eller i samband med krogverksamheterna i Håbo kommun. 

Företagens skötsamhet och vita jobb är en förutsättning för välfärd och konkurrens vpå lika 

villkor. 

För att krögare i Håbo kommun ska kunna konkurrera på lika villkor kontrolleras sökandens 

lämplighet vid ansökan om serveringstillstånd. Vidare kontrolleras även tillståndshavaren 

fortsatta skötsamhet och lämplighet efter att ett serveringstillstånd meddelats, vilket innebär 

att fortsatt lämplighet krävs under hela den tid som en tillståndshavare innehar ett 

serveringstillstånd. 

 

7. Serverings- eller provsmakningstillstånd 

Spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker får inte säljas om det inte finns rätt 

till det enligt alkohollagen. Med försäljning menas varje form av tillhandahållande av dryck 

mot ersättning. 

För att få sälja/servera alkohol behövs serveringstillstånd. Det gäller både för servering till 

allmänheten och till slutna sällskap. 

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: 
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1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, slutet sällskap, och 

2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av 

dryckerna, och 

3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs någon yrkesmässig försäljning av alkohol- eller 

lättdrycker (med lättdrycker menas drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 

volymprocent, exempelvis läsk, kaffe och lättöl). 

Tillstånd för provsmakning/servering av alkoholdrycker ges av den kommun som 

serveringsstället ligger i. Ansökan om provsmaknings- eller serveringstillstånd görs skriftligt 

hos kommunen. 

 

8. Ansökan och handläggning 

 

Handläggningstider vid ansökan 

Rättsregel 

Enligt 5§ alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om 

serveringstillstånd inom fyra månader från det att fullständig ansökan har kommit in till 

kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får handläggningstiden förlängas 

med högst fyra månader. Kommunen ska informera sökanden om skälen för att 

handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett där uppgifter om 

person-/organisationsnummer, adresser och telefonnummer, den sökta serveringens 

omfattning, sökta tider och företagets firmatecknare ska framgå. Därutöver ska följande 

handlingar biläggas: 

 Personbevis för sökande och samtliga styrelseledamöter, max tre månader 

gammalt 

 Kopia av undertecknat köpe-, hyres- eller arrendeavtal 

 Finansieringsplan som visar hur köpet är finansierat 

 Registreringsbevis med F-skattebevis för bolag eller enskild firma, max tre 

månader gammalt momsregistreringsbevis 

 Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag/andelsförteckning i handelsbolag 

 Personnummerutdrag från PRV som visar vilka aktiebolag och handelsbolag 

som bolagsmännen är eller har varit verksamma i 

 Intyg om branschvana och kunskaper i alkohollagstiftningen 
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 Verksamhetsinriktning, matutbud, dans, underhållning etc. 

 Registrering av livsmedelsanläggning – bevis från bygg- och miljöförvaltningen 

 Planritning över lokalen samt i förekommande fall uteservering 

 Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 Förslag på budget för första året 

 Avlagt kunskapsprov 

Undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov vid ansökan 

om tillstånd för servering eller för provsmakning görs för den som 

1. tidigare har avlagt prov och har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan, 

2. inte har tillstånd men som högst tre år före en ny ansökan inges har avlagt, godkänt prov 

som minst motsvarar den nya ansökan, 

3. inte har avlagt prov men som i samma kommun har serveringstillstånd som minst 

motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta, 

eller 

4. inte har avlagt prov men som i en annan kommun har serveringstillstånd som minst 

motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års erfarenhet utan 

anmärkningar. 

 

Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprov 

vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om ansökan 

avser ett enstaka tillfälle (Föreskrifter om kunskapsprov, FoHMFS 2014:7, 10 §) 

 

Från det att komplett ansökan inkommit, det vill säga att samtliga handlingar som hör till 

ärendet har kommit in, är handläggningstiden i Håbo kommun för: 

 Permanenta tillstånd 8 veckor 

 Tillfälliga tillstånd till allmänheten 5 veckor 

 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap 3 veckor 

Observera att handläggningstiden, framför allt för tillfälliga tillstånd, kan vara betydligt 

längre under till exempel jul och sommar på grund av hög arbetsbelastning och semestrar. 

Handläggningen av ärendet börjar från det att komplett ansökan kommit in, se därför till att 

bifoga alla handlingar som krävs för en ansökan. Erfarenheten har visat att beslut om avslag 

ibland tar något längre tid. Det är viktigt att poängtera att rättssäkerheten är viktigare än 

tidsaspekten och att varje nyansökan ska utredas grundligt. 

 

9. Sökandens lämplighet 

Serveringstillstånd får enligt 8 kapitlet 12§ alkohollagen ges endast till den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och 

omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer 
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att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen. Vid tillståndsprövningen ska 

särskild hänsyn tas till om sökanden är laglydig och benägen att fullgöra sina skyldigheter 

mot det allmänna. Sökanden ska kunna visa att han/hon med hänsyn till sina personliga och 

ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Bevisbördan ligger hos den 

sökande.  

 

Kommunen gör en lämplighetsprövning där sökandes personliga och ekonomiska lämplighet 

kontrolleras. Om det framkommer att den som ansöker är brottsligt belastad eller inte har 

skött inbetalning av skatter och avgifter till Skatteverket eller har skulder hos kronofogden 

görs en bedömning i det enskilda fallet. Vad gäller brottslighet är det särskilt graverande 

med brott som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott, våldsbrott, 

diskrimineringsbrott samt ekonomisk brottslighet.  
 

Om det framkommer att den sökande varit inblandad i en konkurs görs en utredning för att 

bedöma vilket ansvar han eller hon har i konkursen.  

 

Normalt är det en karenstid på tre år vid brottlighet eller ekonomisk misskötsamhet innan 

serveringstillstånd kan komma i fråga. Vid mycket allvarlig förseelse kan karenstiden vara 

längre. Avtjänad frihetsberövande påföljd räknas inte in i karenstiden. När sökanden är 

juridisk person omfattas även personer med betydande inflytande som är aktiva i rörelsen. 

Den som inte har fyllt 20 år eller som har förvaltare enligt 11 kapitlet 7 § föräldrabalken får 

inte bedriva näringsverksamhet som innefattar försäljning av alkoholdrycker. 

 

10. Information om kunskapsproven och rutiner kring proven 

Enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen ska den som ansöker om provsmaknings- eller 

serveringstillstånd genom att avlägga prov visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper 

om alkohollagen och anslutande föreskrifter. Den/de personer som har personligt betydande 

inflytande i bolaget/serveringen ska avlägga godkänt kunskapsprov. Huvudregeln är att 

denna kunskapsprövning alltid ska ske. Undantag kan göras för den som redan har 

serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars kunskaper det inte 

finns några skäl att ifrågasätta. Likaså kan undantag göras för den som i en annan kommun 

har tillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och kan dokumentera flera års 

erfarenhet utan anmärkning. Kommunen får även göra undantag från skyldigheten att 

genomgå kunskapsprov vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap om 

ansökan avser ett enstaka tillfälle. 

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram enhetliga prov som ska ligga till grund för 

kommunernas prövning av den sökandes kunskaper om alkohollagstiftningen. 

Kunskapsprovet görs via dator hos kommunen. Sökanden ska kunna uppvisa godkänt 

resultat på provet innan tillstånd kan beviljas. Sökanden ska ges möjlighet till ytterligare två 

provtillfällen om det första provet inte godkänns. 

 

11. Krav på mat och lokaler 

Stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten får enligt alkohollagen 8 kapitlet 15§ 

endast beviljas om serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen samt 
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tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat 

utbud av maträtter. 

Enligt alkohollagen 8 kapitlet 14 § ska serveringstillstånd omfatta ett visst avgränsat 

utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Särskilt tillstånd kan dock ges för flera 

tillståndshavare att utnyttja ett gemensamt utrymme (se även avsnittet Gemensamt 

serveringsutrymme). 

Serveringsstället ska enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen vara lämpligt för sitt ändamål ur 

brandsäkerhetssynpunkt. Livsmedelsverksamheten i lokalen ska enligt förarbetena till 

alkohollagen vara registrerad hos Bygg- och miljöförvaltningen. Gästtoaletter ska finnas i 

tillräckligt antal, personaltoalett ska finnas för de anställda. 

Enligt 8 kapitlet 15§ alkohollagen ska serveringslokalen ha ett tillräckligt antal sittplatser för 

matservering. Serveringslokalen ska vara överblickbar för personalen. Gästerna ska i 

normalfallet kunna beställa och bli serverade vid bordet. Lokal och möbler ska vara av 

rimlig standard (restaurangmiljö). Om det finns en drinkbar får den endast ta i anspråk en 

mindre del av serveringsställets totala yta och vara belägen i nära anslutning till matsalen. 

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får beviljas om serveringsstället 

tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering 

till slutet sällskap. 

Under sen kvällstid, efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett enklare utbud, 

såsom kalla maträtter eller maträtter som värms i mikrovågsugn. Maten ska under hela 

serveringstiden marknadsföras på ett tydligt sätt för gästerna. 

Tillstånd för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i 

föreställning eller konsert får beviljas utan krav på matservering. Det ställs inte heller krav 

på matservering vid provsmakning enligt 8 kapitlet 6-7 §§ alkohollagen. 

 

12. Krav på personal 

Enligt 8 kapitlet 18 § alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd 

serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på 

serveringsstället under hela serveringstiden. Det sistnämnda gäller dock inte vid 

rumsservering. Den som är serveringsansvarig ska ha fyllt 20 år och vara lämplig för 

uppgiften med hänsyn till sina personliga egenskaper och omständigheterna i övrigt.  

Tillståndshavaren ska till kommunen anmäla den eller de personer som har utsetts att 

ansvara för serveringen av alkoholdrycker. Tillståndshavaren ska även upplysa de som är 

utsedda till att vara serveringsansvariga om vad detta innebär. Endast den som är anställd av 

tillståndshavaren eller som är inhyrd av ett bemanningsföretag får anlitas som köks- eller 

serveringspersonal eller för uppgifter som är av betydelse för ordning och nykterhet. Det 

gäller dock inte ordningsvakter som förordnats enligt 2 § 4 punkten i lagen (1980:578) om 

ordningsvakter.  

Restaurangskolor med serveringstillstånd och andra restauranger med sådant tillstånd får i 

utbildningssyfte anlita restaurangskolans elever efter överenskommelse med 

restaurangskolan. 
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13. Avslag 

Ett avslag på en ansökan om tillstånd måste alltid motiveras, antingen med hänvisning till 

sökanden eller serveringsställets belägenhet eller till att olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa kan befaras uppstå. Ibland ingår svåra 

avvägningar vid tillståndsprövningen där olika intressen ställs mot varandra. 

Alkohollagstiftningen har dock tillkommit för att begränsa alkoholens skadeverkningar och 

är i första hand en social skyddslagstiftning. I de fall alkoholpolitiska hänsyn ställs mot 

företagsekonomiska eller näringspolitiska ska de alkoholpolitiska ha företräde. 

 

14. Följder om serveringen inte sköts 

Tillstånd för servering av alkohol är inte en rättighet, utan ett förtroende från samhällets 

sida. Att bedriva alkoholservering är förknippat med stort ansvar, vilket betonas i 

alkohollagen. Ansvaret för att alkoholservering sker i enlighet med bestämmelserna ligger 

hos tillståndshavaren. 

 

15. Erinran och varning 

En kommun får enligt 9 kapitlet 17§ alkohollagen meddela en innehavare av 

serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en 

varning om denne: 

1. inte uppfyller de krav som gällde när tillståndet gavs, eller 

2. inte följer de bestämmelser som gäller för servering enligt alkohollagen eller de villkor 

eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

16. Återkallelse 

En kommun ska enligt 9 kapitlet 18 § alkohollagen återkalla ett serveringstillstånd om: 

1. tillståndet inte längre utnyttjas, 

2. det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på 

serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller 

3. tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett 

sådant sätt att varning inte är en tillräckligt ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera 

varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till. Om flera 

tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme enligt 8 kapitel. 14 § andra 

stycket alkohollagen får istället tillståndet för gemensamt serveringsutrymme återkallas om 

det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för den händelse som ska 

föranleda återkallelse av serveringstillståndet. 
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17. Ansvarsfull alkoholservering 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Håbo kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda 

myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarsfull 

alkoholservering. 

Håbo kommun erbjuder tillståndshavare och serveringspersonal utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. 

Håbo kommun ska verka för att varje serveringsställe har skriftliga rutiner som bygger på en 

ansvarsfull alkoholservering. 

 

Håbo kommun ska verka för att skapa regelbundna möten med tillståndshavare och berörda 

myndigheter. 

Håbo kommun vill i dialog och samverkan med restaurangbranschen och berörda 

myndigheter verka för en bra restaurangmiljö som präglas av en ansvarfull alkoholservering. 

Serveringsställen med serveringstider senare än klockan 01.00 ska utbilda personal som 

arbetar i samband med servering av alkohol i ansvarsfull alkoholservering. 

 

18. Remissyttranden 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 11§ alkohollagen ska kommunen hämta in polisens yttrande vid en 

prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som till slutet 

sällskap. Kommunen ska också hämta in polisens yttrande vid en prövning av tillfälligt 

serveringstillstånd till allmänheten om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 

kapitlet 16§ alkohollagen ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara 

brandsäkra. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Håbo kommun begär yttranden från följande myndigheter: 

  

Polismyndigheten – exempelvis sökandes lämplighet, behovet av ordningsvakter och 

serveringstider. 

 Räddningstjänsten  –  serveringslokalens lämplighet för sitt ändamål ur 

brandsäkerhetssynpunkt. Räddningstjänsten informerar även tillståndsmyndigheten 

om grundläggande brandskyddsbestämmelser inte följs av en tillståndshavare. 
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 Skatteverket – uppgifter om bolaget samt om sökande har några skulder eller 

andra anmärkningar. 

 Kronofogdemyndigheten – uppgifter om bolaget samt om sökande har några 

skulder eller andra anmärkningar. 

 Bygg- och miljöförvaltningen – uppgifter om livsmedelshantering, 

närboendestörningar eller andra angelägenheter. 

 

 

19. Olägenheter 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om 

serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i 

fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa. Vad som 

är en alkoholpolitisk olägenhet prövas individuellt med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet. Ett avslag på en ansökan kan således inte enbart grundas på kommunens 

riktlinjer för serveringstillstånd. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Alkoholpolitiska olägenheter kan vara 

 Områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt. 

 Områden där det finns bostäder. 

 Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer. 

 De fall där polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till 

ordningsproblem på serveringsstället eller i dess närmaste omgivning. 

 De fall där bygg- och miljönämnden avstyrker ansökan med hänvisning till att 

närboende utsätts för eller riskerar att utsättas för buller eller andra störningar från 

serveringsstället. 

 

20. Kommunens tillsynsverksamhet 

 

Rättsregel 

Enligt 9 kapitlet 2-3§§ alkohollagen har kommunen tillsynen över att den som har 

serveringstillstånd följer lagens bestämmelser. Alkohollagen anger vidare att 

tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde till lokaler och rätt att ta del av bokföring och andra 
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handlingar som berör verksamheten. Tillsynen i kombination med möjligheter till påföljder 

är det viktigaste instrumentet för att restaurangverksamheten ska kunna bedrivas enligt 

gällande lagar och bestämmelser. Att så sker är en förutsättning för att branschen ska kunna 

konkurrera på sunda och lika villkor. Tillsyn genomförs regelbundet och behöver inte 

orsakas av någon särskild omständighet. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Håbo kommun ska ha effektiv tillsyn i samverkan med andra myndigheter för att se till att 

alkohollagens bestämmelser följs. Det är alkoholpolitiskt motiverat att ha en intensivare 

tillsyn över de serveringsställen som serverar mycket alkohol i förhållande till dem som har 

en relativt blygsam omsättning av alkoholdrycker. 

 

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning. Det är 

exempelvis utbildningar i ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten och 

nätverksmöten. Det är också kommunens arbete med att sprida kunskaper om hur 

alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på serveringsstället. Kommunen kan dock 

inte uppträda som konsult eller ge förhandsbesked. 

Med inre tillsyn avses kontroll av att tillståndshavare fortfarande uppfyller alkohollagens 

krav på personlig och ekonomisk lämplighet. Håbo kommun gör regelbundna kontroller av 

tillståndshavaren hos olika myndigheter såsom skatteverket, kronofogdemyndigheten och 

polismyndigheten. 

Yttre tillsyn är då Håbo kommun besöker serveringsstället under pågående verksamhet 

framförallt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten sköts i enlighet med 

lagen. Den yttre tillsynen innebär att en kontroll av restaurangers alkoholservering sker i 

enlighet med tillståndet och att restaurangen inte bryter mot gällande lag i övrigt. 

Samordnad tillsyn genomför Håbo kommun tillsammans med andra myndigheter såsom 

polismyndigheten, räddningstjänsten, tullverket, skatteverket och kommunens 

miljöavdelning. Med samordnad tillsyn avses ett fördjupat tillsynsarbete som flera berörda 

myndigheter planerar och genomför tillsammans. Respektive myndighet deltar med stöd av 

den lagstiftning som gäller för deras sakområde. 

 

21. Tillsynsavgifter 

 

Rättsregel 

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den 

som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 
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Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och 

likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen. Det finns både en fast och 

rörlig avgiftsdel, den rörliga avgiften baseras på försäljningen av alkoholdrycker. 

 

22. Riktlinjer vid servering 

 

Serveringstider 

Rättsregel 

Bestämmelsen i 8 kapitlet 19§ alkohollagen om serveringstider syftar främst till att 

motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en 

viktig del av den svenska alkoholpolitiken. Social hänsyn ska därför gå före affärs- eller 

konkurrensmässig hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre 

serveringstid behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man ta hänsyn till om 

serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller om den kan 

innebära särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av 

att upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska stå i förgrunden när kommunen prövar 

sena serveringstider.  

Serveringstid efter klockan 01.00 medges med restriktivitet. 

Senare serveringstid än klockan 03.00 medges inte. 

Servering till klockan 03.00 medges endast för natt mot lördag eller mot helgdag. 

Vid serveringstid till 03.00 ska tillståndshavaren samt personal som arbetar i samband med 

alkoholservering ha genomgått kurs i ansvarsfull alkoholservering. 

Bygg- och miljönämndens bedömning av risken för störningar av närboende har stor 

betydelse vid prövning av serveringstidens längd. 

Polismyndighetens bedömning av risken för ordningsstörningar har stor betydelse vid 

prövning av serveringstidens längd. 

 Vid ansökan om serveringstid efter klockan 01.00 ska polisens synpunkter ges stor 

betydelse. Det är därför viktigt att sökanden motiverar varför senare serveringstid önskas. 

 

23. Ordning och nykterhet 

 

Rättsregel 
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Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet alkohollagen och bestämmelser om 

servering finns i 8 kapitlet alkohollagen. I alkohollagens första kapitel 11§ andra stycket står 

det att försäljningen kallas servering om drycken ska förtäras på stället. Bestämmelserna i 3 

kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering. Enligt 3 kapitlet 5§ ska 

skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se 

till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20§ ska 

personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning 

och onykterhet undviks. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

För att leva upp till lagens krav måste man ha kontroll över serveringen till gästerna och de 

serverade dryckerna. Det är inte förenligt med alkohollagens krav på återhållsamhet att 

släppa kontrollen av serveringen genom att servera större mängder alkohol på en gång till en 

person eller en mindre grupp människor. Som exempel kan nämnas servering av helflaskor 

spritdryck, ölhinkar, öltunnor, shotsbrickor, användande av drinkvagnar och liknande. Om 

servering av till exempel helflaskor spritdrycker förekommer får alkoholdryckerna endast 

serveras genom sedvanlig bordsservering. Det innebär att självservering eller självtagning 

inte får förekomma. Serveringspersonalen serverar då dryckerna i gästernas glas och lämnar 

inte kvar flaskan vid gästernas bord. 

 

24. Uteservering 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 14§ första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst 

avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till serveringsstället. 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en 

uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora 

tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får 

störa omgivningen, till exempel de som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte 

har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller 

serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller 

för serveringsstället i övrigt. 

Sökanden ska visa att denne har rätt att disponera marken, exempelvis genom 

markupplåtelse. 

Uteserveringen utgörs till största delen av sittplatser vid bord och är på en klart avgränsad 

yta i anslutning till restaurangen. 

Det ska för gästerna tydligt framgå vad som är serveringsyta och därmed var gästerna får 

vistas med alkoholdrycker. På vilket sätt avgränsningen ska göras kan bedömas i det 

enskilda fallet, gärna i samråd med kommunen. 
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Köket ska vara dimensionerat även för uteserveringen. 

Serveringstiden kan vid fall av alkoholpolitiska olägenheter som ordnings- eller 

bullerstörningar begränsas till klockan 22.00 och senare serveringstid än 01.00 beviljas med 

stor restriktivitet. 

 

25. Gemensamt serveringsutrymme 

 

Rättsregel 

I 8 kapitlet 14§ andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att 

utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas 

för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker om gemensamt 

serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda villkor kan meddelas i samband 

med beslutet om tillstånd för ett gemensamt serveringsutrymme. 

 

 

26. Catering till slutna sällskap 

 

Rättsregel 

Den som bedriver cateringverksamhet för slutna sällskap kan meddelas stadigvarande 

serveringstillstånd under förutsättning att den lokal där serveringen äger rum för varje 

tillfälle anmäls till och godkänns av kommunen enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen. Den som 

bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för att kunna beviljas stadigvarande 

serveringstillstånd. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Vid bedömningen av lokalen där serveringen ska äga rum tar Håbo kommun hänsyn till om 

lokalen ligger i 

 områden som är särskilt känsliga ur ordningssynpunkt 

 särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer 

 om lokalen är säker ur brandsäkerhetssynpunkt. 

 

27. Villkor i samband med serveringstillstånd 

 

Rättsregel 

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd 

också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar. 
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Villkoren kan endast ges vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om 

utökning av ett gällande tillstånd, till exempel förlängd serveringstid och utökning av 

serveringslokal eller annat serveringsutrymme. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun 

Villkoren bedöms i varje enskilt fall och kan exempelvis avse 

 Förordnade ordningsvakter. 

 Olika utrymningstider. 

 Olika serveringstider beroende av typ av evenemang på en idrottsanläggning. 

 Begränsning av servering genom att endast tillåta bordsservering. 

 

Restauranger som serverar alkoholdrycker efter klockan 01.00 förenas med villkor om att 

personal som arbetar i samband med servering av alkohol genomgår utbildning i ansvarsfull 

alkoholservering. 

 

28. Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap 

 

Rättsregel 

Enligt 8 kapitlet 2§ alkohollagen kan ett serveringstillstånd ges för servering till allmänheten 

eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller 

ett enstaka tillfälle. Tillfälliga tillstånd förutsätter att det inte är fråga om en regelbundet 

återkommande verksamhet. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun för tillfällig servering till allmänheten 

Endast juridisk eller fysisk person som uppfyller kraven i alkohollagen för personlig och 

ekonomisk lämplighet ska få tillstånd att servera alkoholdrycker vid tillfällig servering till 

allmänheten. Alkoholserveringen ska ingå i ett evenemang som är ansvarsfullt. Det råder 

stor återhållsamhet när det gäller serveringstillstånd i samband med evenemang som 

huvudsak vänder sig till en ungdomlig publik. Risk för olägenheter i fråga om ordning och 

nykterhet eller särskild risk för människors hälsa får inte finnas. 

Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska tillhandahållas. 

Grundregeln för tillfällig servering är att det rör sig om max 12 tillfällen/år eller max 90 

dagar sammanhängande. 

Servering ska bedrivas på en begränsad serveringsyta där bordsplatser finns. 
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Vid prövning av serveringstidens längd har miljö- och byggnämndens samt 

polismyndighetens bedömning av risk för störda grannar och ordning stor betydelse. 

Senare serveringstider än klockan 01.00 medges med återhållsamhet. Kommunen kan vid 

arrangemang där det förväntas en större publiktillströmning, det vill säga när det är någon 

aktivitet som är utöver den normala verksamheten, bevilja senare serveringstid än klockan 

01.00. Detta handlar dock endast om några enstaka tillfällen/år och endast fredag och dag 

före röd dag samt max till klockan 03.00. 

Servering av spritdrycker medges inte, undantag kan göras för tillställningar där det anses 

som tradition, exempelvis snaps till julbord. 

Bedömningen av antalet ordningsvakter sker i samråd med polismyndigheten. 

Sökanden ska ha beviljats markupplåtelse. 

 

Riktlinjer i Håbo kommun för tillfällig servering till slutet sällskap 

För att det ska kunna vara frågan om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd 

före det aktuella arrangemanget. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte fråga om ett 

slutet sällskap. Det ska vara en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse 

utöver den aktuella tillställningen. 

Ideell förening eller stiftelse som söker tillstånd ska ha en tillfredsställande organisation. 

Den ska ha ett namn som kan särskiljas från andra och ha antagit stadgar. Protokoll som 

visar styrelsens sammansättning och vem som tecknar firma ska också kunna redovisas. 

Dessutom krävs att verksamheten antingen bedriver ideell eller annan verksamhet samt att 

verksamheten kan bedömas som bestående. 

Servering medges under normaltid klockan 11.00 – 01.00. 

Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska arrangören veta vilka 

personer som deltar. Det innebär att arrangören på lämpligt sätt i förväg har tagit emot 

anmälningar från de personer som kommer att närvara. 

Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster/medlemmar under pågående 

tillställning. Förhållanden som att entréavgifter tas ut eller att medlemskort säljs och att 

lokalen är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår medför att serveringen anses 

riktad till allmänheten. 

Inbjudan/information om tillställningen exempelvis genom brev, annons, flygblad eller via 

hemsida får bara vara riktad till medlemmar. Annonsering eller liknande får inte ske till 

allmänheten. 
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1. Inledning 

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10§ Alkohollagen rätt att ta ut avgifter dels för ansökan och 

dels för tillsyn av den som har serveringstillstånd 

Avgifterna formuleras som procentsatser av gällande prisbasbelopp. Prisbasbeloppet 

fastställs av regeringen i september varje år. För 2019 är prisbasbeloppet 46 500 kronor. 

Avgifterna revideras varje år efter att nytt prisbasbelopp är fastställt.  

 

2. Avgifter för serveringstillstånd i Håbo kommun  

 Avgifter serveringstillstånd 
% av 
prisbasbelopp Prisbasbelopp: 

    46 500 kr 

 
  år 2019  

Ansökningsavgift      

Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till 
allmänheten. 1 prov ingår 25,0% 11 625 kr 

Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna 
sällskap 16,0% 7 440 kr 

ansökan, gemensam serveringsyta  10,0% 4 650 kr 

Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, 
drycker, serveringstid 10,0% 4 650 kr 

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande 
ändrade ägarförhållanden 5,0% 2 325 kr 

Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade 
ägarförhållanden 10,0% 4 650 kr 

      

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 16,0% 7 440 kr 

Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 2,5% 1 163 kr 

Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande  16,0% 7 440 kr 

Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker eller 
serveringstid     

Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, 
drycker eller serveringstid 4,5% 2 093 kr 

Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 2,5% 1 163 kr 

      

Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle 3,3% 1 535 kr 

Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 2,2% 1 023 kr 
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3. Avgifter för tillsyn alkohol 

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla 
tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. Avgifter 
baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan. 

% av 
prisbasbelopp år 2019  

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 10,0% 4 650 kr 

      

14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 20,0% 9 300 kr 

56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 30,0% 13 950 kr 

Över 112 basbelopp 40,0% 18 600 kr 

Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd  5,0% 2 325 kr 

Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning 10,0% 4 650 kr 

Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 
01,00 10,0% 4 650 kr 

Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en 
påminnelse skickas ut. Om inte rapport kommer in efter det 
debiteras högsta avgiftsklass  3,0% 1 395 kr 

 

4. Avgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria 
läkemedel 

 

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa 
receptfria läkemedel  

% av 
prisbasbelopp år 2019  

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak 3,3% 1 535 kr 

Handläggning av nyanmälan försäljning folköl  3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl  3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 3,3% 1 535 kr 

Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel  5,5% 2 558 kr 

Årlig tillsynsavgift försäljning folköl och tobaksvaror vid samma 
tillfälle  6,5% 3 023 kr 

Öppnat tillsynsärende  10,0% 4 650 kr 

Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med 
anledning av befogade klagomål  2,5% 1 163 kr 
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Ärende SN 2018/0048

Enköping 
Kommun

Upplands 
Bro 
Kommun 

Sigtuna 
Kommun

Avgifter serveringstillstånd år 2018

Gäller 
från 1 
mars  
2019 NYTT 
KF beslut

Gäller nu 
KF 
beslutår 
2017

Gäller nu 
KF 
beslutår 
2016

Gäller nu 
KF 
beslutår 
2013

Ansökningsavgift 
Nyansökan stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten. 1 prov ingår 8 190 kr 11 625 kr 12 000 kr 11 600 kr 10 000 kr
Nyansökan, stadigvarande tillstånd för servering till slutna sällskap 6 370 kr 7 440 kr 7 500 kr 11 600 kr
ansökan, gemensam serveringsyta 4 650 kr 5 000 kr
Ansökan, stadigvarande ändrat tillstånd, ex lokal uteservering, drycker, serveringstid 4 650 kr 5 000 kr 4 500 kr
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid mindre omfattande ändrade ägarförhållanden 2 325 kr 2 500 kr 3 000 kr
Speciell tillsynsavgift/ prövning vid omfattande ändrade ägarförhållanden 4 650 kr 5 000 kr 3 480 kr 5 500 kr

Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten 4 095 kr 7 440 kr 7 500 kr 5 800 kr 4 000 kr
Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap 910 kr 1 163 kr 1 000 kr 1 160 kr 2 500 kr
Serveringstillstånd vid cateringverksamhet, stadigvarande 4 095 kr 7 440 kr 7 500 kr
Utvidgat tillstånd avseende lokal, uterservering, drycker eller serveringstid 4 550 kr 4 640 kr 3 500 kr
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal, uteservering, drycker eller serveringstid 1 365 kr 2 093 kr 2 000 kr 2 320 kr 1 500 kr
Pausservering, tillfälligt för servering till allmänhet 910 kr 1 163 kr
Kunskapsprov som omfattar 44-60 frågor, per provtillfälle 455 kr 1 535 kr 1 500 kr 1 740 kr 1 000 kr
Kunskapsprov som omfattar 28 frågor, per provtillfälle 1 023 kr 1 000 kr 580 kr

Tillsynsavgifter alkohol. Rörlig tillsynsavgift betalas av alla tillståndshavare med permanent serveringstillstånd. 
Avgifter baseras på försäljningen av alkoholdrycker året innan.

Enköping har 
andra 
intervaller 

0-14 basbelopp (0-540 400 kronor) 3 640 kr 4 650 kr 6 000 kr 5 800 kr 5 500 kr
500001-1000000 8 120 kr
1000001- 10 440 kr
14-56 basbelopp (upptill 2.161.600 kr) 6 825 kr 9 300 kr 15 000 kr 7 500 kr
56-112 basbelopp (upp till 4.323.200 kr) 7 735 kr 13 950 kr 20 000 kr 10 000 kr
Över 112 basbelopp 10 920 kr 18 600 kr 30 000 kr 13 500 kr
Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd 910 kr 2 325 kr 2 500 kr 2 320 kr 3 500 kr
Särskild tillsynsavgift för restaurang med serveringstid efter kl 01,00 4 650 kr 5 000 kr 2 320 kr
Extra tillsynsavgift vid öppnat tillsynsärende- sanktionsprövning 4 650 kr 5 000 kr
Påminnelseavgift för ej inkommen restaurangrapport, en påminnelse skickas ut. Om inte 
rapport kommer in efter det debiteras högsta avgiftsklass 1 395 kr 2 000 kr 1 160 kr 500 kr

Taxor och tillsynsavgifter vid försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel 

Handläggning av nyanmälan försäljning tobak 1 535 kr 1 500 kr 1 160 kr
Handläggning av nyanmälan försäljning folköl 1 535 kr 1 500 kr 1 160 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av folköl 1 365 kr 1 535 kr 1 500 kr 1 000 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av tobaksvaror 1 365 kr 1 535 kr 1 500 kr 1 160 kr 1 000 kr
Fast årlig tillsynsavgift försäljning av vissa receptfria läkemedel 2 558 kr 2 500 kr
Öppnat tillsynsärende 4 650 kr 5 000 kr
Avgift vid uppföljande kontrollbesök och kontroll som sker med anledning av befogade klagomål 1 163 kr 1 000 kr

Flera kommuner har tillsynsavgift för folköl och tobak vid samma tillfälle 3 023 kr 2 320 kr 1500

Håbo kommun 

Jämförelse av avgifter enligt akohol, tobaks- läkemedelslagarna mellan kommuner, alla har inte 
jämförbara avgifter, den rörliga tillsynsavgiften har olika kommuner olika gränser för omsättningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 16 Dnr 2018/00765 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för god eko-

nomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga styr-

dokument ska revideras inför ny mandatperiod. Ett förslag till revidering av 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjäm-

ningsreserven har därför tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 13 

Tjänsteskrivelsen, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserv, daterad 2018-12-10 

Ärende 8
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 13 Dnr 2018/00765  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 
av resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för god eko-

nomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.   

Sammanfattning  

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga styr-

dokument ska revideras inför ny mandatperiod. Ett förslag till revidering av 

riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjäm-

ningsreserven har därför tagits fram.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering 

av resultatutjämningsreserv, daterad 2018-12-10    
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-10 KS 2018/00765 nr 86992 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.   

 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga 

styrdokument ska revideras inför ny mandatperiod. Ett förslag till revidering 

av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserven har därför tagits fram.   

 
Ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 att anta riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv och 

beslutade samtidigt att reservera upparbetade överskott från 2010-2012 i en 

resultatutjämningsreserv. 

I samband med förändringarna i kommunallagen 1 januari 2013 gavs en 

möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i 

en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att 

utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta 

konjunkturvariationer. 

Enligt regeringens proposition (prop 2011/12:172) ska kommunfullmäktige 

besluta om riktlinjer för god ekonomiskt hushållning och hantering av 

resultatutjämningsreserv. Om en kommun har en resultatutjämningsreserv, 

ska riktlinjerna beskriva hanteringen av reserven. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga konsekvenser 

Uppföljning 

Följs upp vid bokslut för respektive år. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelsen, Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv, daterad 2018-12-10    

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 
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Antaget av "[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"  

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Fyra år efter antagandet 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

God ekonomisk 

hushållning och 

hantering av 

resultat-

utjämningsreserv 
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00765 nr 86989 

Gäller för  Håbo kommun 

Tidpunkt för   

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2013-11-11 KF § 84 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  
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 RIKTLINJER 3(8) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-10 KS 2018/00765 nr 86989 
 

 

  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv 3 

1. Inledning 4 

2. Syfte 4 

3. Avgränsning 4 

4. Lagstiftningen - regelverk 4 

5. God ekonomisk hushållning 6 

5.1              Riktlinjer för god ekonomisk hushållning                                                 7 

5.2              Riktlinjer för resultatutjämningsreserven                                                 8  
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 RIKTLINJER 4(8) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-10 KS 2018/00765 nr 86989 
 

 

 

 

1. Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-11 att antal riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserv samt beslutade samtidigt att reservera upparbetade 

överskott från 2010-2012 i en resultatutjämningsreserv. 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga styrdokument ska revideras 

inför ny mandatperiod. Ett förslag till revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

hantering av resultatutjämningsreserven har därför tagits fram. 

2. Syfte 

I samband med förändringarna i kommunallagen 1 januari 2013 gavs en möjlighet att under vissa 

betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna 

reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, och därigenom möta 

konjunkturvariationer. 

3. Avgränsning 

Enligt regeringens proposition (prop 2011/12:172) ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer 

för god ekonomiskt hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Om en kommun har 

en resultatutjämningsreserv, ska riktlinjerna beskriva hanteringen av reserven. 

4. Lagstiftningen - regelverk 

Resultatutjämningsreserv (RUR) är frivillig att tillämpa, de kommuner som tillämpar det måste 

besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning som fullmäktige beslutar om.  

En uppbyggnad av resultatutjämningsreserv sker inom ramen för det egna kapitalet.  

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av 

överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd 

av lågkonjunktur.  

Reservering till resultatutjämningsreserven får göras med högst ett belopp som motsvarar den del 

av årets resultat efter balanskravsutredningar som överstiger: 

 en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, eller 

 

 två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, om en 

kommun eller ett landsting har ett negativt eget kapital inklusive ansvarförbindelsen för 

pensionsförpliktelser. 

 

Huvudregeln för resultatutjämningen ska vara att ianspråktagandet endast kan göras av de medel 

som redan finns reserverade i resultatutjämningsreserven.  

Vid införandet av de nya reglerna infördes en möjlighet att även reservera överskott upparbetade 

fr.o.m. räkenskapsåret 2010. För reserverade medel upparbetade 2010 – 2012 ska en ingående 

balans beräknas och beslutas av fullmäktige under räkenskapsåret 2013. 

Tanken är inte att resultatutjämningsreserven ska möjliggöra en permanent/ varaktig 

överbeskattning där överskotten årligen sparas för framtiden. En stor resultatutjämningsreserv 
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 RIKTLINJER 5(8) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-10 KS 2018/00765 nr 86989 
 

 

ska inte heller göra det möjligt att under en längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, 

alternativt en kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart.  

Om en kommun har byggt upp en resultatutjämningsreserv så får hela eller delar av behållningen 

räknas in i budgeten. Detta för att täcka upp om de beräknade intäkterna är lägre än kostnaderna 

när de prognostiserade skatteintäkterna ökar svagt till följd av en svag samhällsekonomisk 

utveckling. Förutsättningen är att en reserv byggts upp. 

Ett nytt begrepp – balanskravsresultat – har införts i den kommunala redovisningen. 

Balanskravsresultatet ska vara årets resultat efter balanskravsjusteringar och förändring av 

resultatutjämningsreserv. Balanskravsjusteringar ska bestå av realisationsvinster med vissa 

undantag, vissa realisationsförluster, orealiserade förluster i värdepapper och orealiserad 

återföring av förluster i värdepapper. Ej återställt ackumulerat balanskravsresultat ska redovisas i 

not till resultaträkningen. 

 

Beslut i budget om reservering till eller ianspråktagande av resultatutjämningsreserv kan 

revideras vid bokslut när utfallet är känt. Eftersom resultatet kan förändras mellan budget och 

bokslut till följd av förändrade skatteintäkter, är det rimligt att ett nytt beslut om faktisk 

reservering eller ianspråktagande till reserven tas vid bokslut. 

 

Förändring av resultatutjämningsreserven hanteras inom balanskravsutredningen som en 

justeringspost. En resultatutjämningsreserv inom balanskravsutredningen ger varken påverkan på 

redovisningen, årets resultat eller ekonomiska nyckeltal. 

 
Balanskravsutredning enligt propositionen  

Årets resultat +/- 

avgår samtliga realisationsvinster – 

tillägg för realisationsvinster enligt undantag + 

tillägg för realisationsförlust enligt undantag + 

tillägg för orealiserade förluster i värdepapper + 

avgår återföring av realiserade förluster i värdepapper - 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar +/- 

avgår medel till resultatutjämningsreserv – 

tillägg medel från resultatutjämningsreserv + 

Årets balanskravsresultat +/- 

Balanskravsresultat från tidigare år +/- 

Summa balanskravsresultat +/- 

Balanskravsresultat att reglera +/- 

 
Kommunfullmäktige ska besluta om närmare föreskrifter om innebörden av god ekonomisk 

hushållning för kommunen. Föreskrifterna ska ligga till grund för de mål och riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning i verksamheten och ekonomin som ska fastställas årligen i budgeten.  

 

De lokala riktlinjerna bör ta sin utgångspunkt i kommunens ekonomiska ställning, vilka faktorer 

som främst kommer att påverka dess verksamhet och ekonomi i framtiden samt en bedömning av 
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 Datum Vår beteckning 
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faktorernas betydelse och påverkbarhet. Det kan t.ex. gälla planerade investeringar, låneskulder 

och det totala pensionsåtagandets påverkan på resultat och ställning.  

 

Regeringen anser att det är angeläget att riktlinjerna slår fast principer och avser det strategiska, 

mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år 

som behandlas i 8 kap. 4 § kommunallagen.  

 

Om kommunen väljer att ha en resultatutjämningsfond ska det även framgå av riktlinjerna för 

god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom ramarna för de befogenheter som angetts i lag, 

avser att hantera denna. Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till 

reserven, hur de reserverade medlen får användas och villkoren för användningen.  

 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om dels årets resultat efter 

balanskravsjusteringar, dels detta resultat med justeringar för förändringar av 

resultatutjämningsreserven (balanskravsresultatet). I förvaltningsberättelsen ska även upplysning 

lämnas hur tidigare räkenskapsårs negativa balanskravsresultat har reglerats och det 

balanskravsresultat som är kvar att återställa. 

5. God ekonomisk hushållning  

Dagens kommuninvånare ska finansiera sin egen välfärd och inte förbruka vad tidigare 

generationer tjänat ihop. Annars skjuts betalningar upp till framtida generationer. God 

ekonomisk hushållning förutsätter därför att kommunen har överskott över tiden. 

 

Investeringsnivån är oftast högre än de avskrivningar på investeringar som varje år belastar 

resultatet. Kommunen behöver överskott för att finansiera investeringar, annars måste 

kommunen låna mer pengar eller frigöra resurser exempelvis genom att sälja 

anläggningstillgångar eller minska verksamhetens kostnader. 

 

De pensionsrättigheter som anställda tjänat in före år 1998 är inte finansierade. Dessa rättigheter 

måste därför finansieras nu eller i framtiden. Redovisningsmetoden (den så kallade 

blandmodellen) innebär att dessa åtaganden inte bokförs som skulder i balansräkningen och att 

värdesäkringen inte kostnadsförs. För närvarande innebär det bland annat att kommunen 

redovisar lägre kostnader än man hade gjort om alla pensionskostnader hade medräknats. Om ett 

antal år kommer det att vara tvärtom.  

 

Överskott är nödvändig förutsättning för att kommunen ska ha en buffert för att kunna möta 

oväntade händelser eller sämre tider, utan att behöva göra drastiska nedskärningar i 

verksamheten.  

 

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om att få ekonomin för helheten att gå ihop. Minst 

lika viktigt är att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utför de uppdrag som 

politiken och de ekonomiska ramarna ger. Det innebär ett ständigt arbete i hela organisationen så 

att uppdrag, resursfördelning och ansvar är tydliga. 
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5.1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga 

mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att 

ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler, etablerade normer, budget och enligt 

ekonomistyrprinciper som beslutas av kommunfullmäktige i samband med det årliga budget-

beslut eller i annat styrdokument. God ekonomisk hushållning för Håbo kommun innebär att; 

 

 Skatten ska inte höjas 

 

 Kommunens budget ska innehålla finansiella mål och mål för verksamheten som är av 

betydelse för god ekonomisk hushållning. 

 

 Kommunens och nämndernas resultat skall innebära att ekonomin är i balans. 

 

Enligt lagstiftaren ska kommunen om kommunen väljer att ha en resultatutjämningsreserv, att 

det ska framgå av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning hur kommunen, inom ramarna för 

de befogenheter som angetts i lag, avser att hantera denna.  
 

Riktlinjerna nedan reglerar när medel ska reserveras till resultatutjämningsreserv, hur de 

reserverade medlen får användas och villkoren för användningen.  
 

God ekonomisk hushållning för Håbo kommun innebär att reserveringen till 

resultatutjämningsfonden i framtiden får ske om förutsättningar nedan är uppfyllda. 
 

När och hur mycket får reserveras till resultatutjämningsfonden 

1. Reservering till resultatutjämningsfonden får göras om kommunens finansiella mål är 

uppnådda med ett belopp som motsvarar den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 

som överstiger två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning. Detta eftersom kommunen har långfristiga skulder i from av 

lån från externa kreditinstitutioner och ansvarförbindelsen för pensionsförpliktelser som 

redovisas utanför balansräkning som kan belasta kommunens resultat i framtiden. 

2. Dessutom krävs att överskottet överstigande två procent, enligt ovan i kommunens 

resultaträkning inte används likviditetsmässigt till att finansiera det årets investeringar. 

 

3. Ett tak fastställs för hur stort belopp som sammanlagt får finnas i reserven vid utgången av 

varje redovisningsår. Maximalt 10 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

kommunalekonomisk utjämning får avsättas till resultatutjämningsfonden.   

När får medel ianspråktas från resultatutjämningsfonden 

1. Kriterier för att kunna ianspråkta medel ur resultatutjämningsfonden är att en bedömning görs 

av när det är goda år eller sämre tider, genom att väga skatteunderlagsutvecklingen för 

budgetåret/ bokslutsåret mot det genomsnittliga utfallet för de senaste 10 åren, är prognosen/ 

utfallet för året under genomsnittet ska det ses som lågkonjunktur och över är det högkonjunktur. 

Sveriges kommuner och landsting gör årliga bedömning av när det är lämpligt för kommunerna 

att använda sig av resultatutjämningsreserv. 
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2. I budgetbeslutet för kommande års budget är disponering av resultatutjämningsreserven 

maximerat till 1 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämningsbidrag (dock 

ej mer än vad som är reserverat).   

5.2 Riktlinjer för resultatutjämningsreserven 

Resultatutjämningsreserven är avsedd att utjämna normala svängningar i intäkterna över 

konjunkturcyklerna, med syfte att täcka sviktande skatteunderlag vid befarad eller konstaterad 

konjunkturnedgång.  

Det ska vara överskott under år av god utveckling av skatteintäkter samt generella statsbidrag 

och kommunalekonomisk utjämning och/ eller särskilda överskott i verksamheten som 

reserveras för resultatutjämning, eftersom syftet med utjämningen är att åstadkomma en stabil 

verksamhet över en konjunkturcykel. 

Omvänt ska inte disposition ske för att täcka ett underskott som uppkommit av andra skäl, till 

exempel att nämnderna inte hållit tilldelad budget. Disposition får inte heller ske för att täcka ett 

underskott som uppkommit till följd av underlåtenhet att anpassa verksamheten till förändringar 

av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i verksamhetens demografiska målgrupper. 

Åtgärder måste vidtas för att anpassa kostnader då förändringarna bedöms vara över mer än ett 

år. Disposition får inte heller ske för sänkning av utdebiteringen. 

 

Kommunfullmäktige ska ta sin utgångspunkt i riktlinjer för god ekonomiskt hushållning, när 

beslutet fattas om att diponera medel ur resultatutjämningsfond.  
 

 Resultatutjämningsreserven utgör en del av kommunens egna kapital. 

 Beslut om att använda medel från resultatutjämningsreserven ska fattas i samband med 

kommunfullmäktiges beslut om budget, men kan vid behov revideras i samband med 

bokslut. Vid disposition bör en bedömning göras av när konjunkturen återhämtar sig. 

 Kommunfullmäktige fattar ett aktivt beslut vid förändring av resultatutjämningsreserven. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 17 Dnr 2018/00764 

Finanspolicy 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till finanspolicy för Håbo

kommun att gälla från 2019-01-01. 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga styr-

dokument ska revideras inför ny mandatperiod. Förslag till en ny finanspo-

licy har tagits fram av kommunstyrelse förvaltning.  

Finanspolicyn utgör ett regelverk för finansförvaltningen. Policyn anger 

övergripande mål och föreskrifter samt organisation med ansvarsfördelning i 

finansiella frågor i syfte att begränsa de finansiella risker som uppkommer i 

verksamheten. 

Det övergripande målet för finansverksamheten är att medverka till en god 

ekonomisk hushållning genom att;  

Säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt samt trygga tillgången 

på kapital inom fastställd budget  

Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom finanspolicyns ramar och riktlin-

jer för att minimera räntekostnaderna och att ha en hantering med lågt risk-

tagande som är säker och effektiv  

Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 14 

Finanspolicy, daterad 2018-12-03 

Ärende 9
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 14 Dnr 2018/00764  

Finanspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till finanspolicy för Håbo 

kommun att gälla från 2019-01-01.   

Sammanfattning  

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga styr-

dokument ska revideras inför ny mandatperiod. Förslag till en ny finanspo-

licy har tagits fram av kommunstyrelse förvaltning.  

Finanspolicyn utgör ett regelverk för finansförvaltningen. Policyn anger 

övergripande mål och föreskrifter samt organisation med ansvarsfördelning i 

finansiella frågor i syfte att begränsa de finansiella risker som uppkommer i 

verksamheten. 

Det övergripande målet för finansverksamheten är att medverka till en god 

ekonomisk hushållning genom att;  

Säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt samt trygga tillgången 

på kapital inom fastställd budget  

Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom finanspolicyns ramar och riktlin-

jer för att minimera räntekostnaderna och att ha en hantering med lågt risk-

tagande som är säker och effektiv  

Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.    

Beslutsunderlag 

Finanspolicy, daterad 2018-12-03   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 86814 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Finanspolicy 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till finanspolicy för Håbo 

kommun att gälla från 2019-01-01.   

 

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-11 beslutades att samtliga 

styrdokument ska revideras inför ny mandatperiod. Förslag till en ny 

finanspolicy har tagits fram av kommunstyrelse förvaltning.  

Finanspolicyn utgör ett regelverk för finansförvaltningen. Policyn anger 

övergripande mål och föreskrifter samt organisation med ansvarsfördelning i 

finansiella frågor i syfte att begränsa de finansiella risker som uppkommer i 

verksamheten. 

 

Det övergripande målet för finansverksamheten är att medverka till en god  

ekonomisk hushållning genom att;  

 

 Säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt samt trygga 

tillgången på kapital inom fastställd budget  

 Eftersträva bästa möjliga finansnetto inom finanspolicyns ramar och 

riktlinjer för att minimera räntekostnaderna och att ha en hantering med 

lågt risktagande som är säker och effektiv  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god intern kontroll.    
 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

Finanspolicy följs upp i samband med delårsbokslut och årsredovisning 

Beslutsunderlag 

– Finanspolicy, daterad 2018-12-03   

__________ 

Beslut skickas till 

Ekonomichef 
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Antaget av "[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]"  

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid "[Ange giltighetstid, ex tillsvidare, dock längst fyra år efter antagande]"  

Dokumentansvarig Ekonomichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

POLICY FÖR 

Finans 
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00764 nr 85219 

Gäller för  Finansverksamhet 

Tidpunkt för 2006 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2006-02-27 KF § 4 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  
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 POLICY 3(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 85219 

 

 

  

Finanspolicy 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki   2 

Finanspolicy  

1. Inledning                                                                            4 

2. Syfte                                                                            4 

3. Avgränsning 4 

4. Övergripande målsättning för finansverksamhet 4 

5. Ansvar- och befogenhetsfördelning 4 

6. Likviditetsförvaltning 5 

7. Finansiering 6 

8. Rapportering 8 

9. Borgen                                                                                            8 
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 POLICY 4(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 85219 

 

 

 

 

1. Inledning 

Detta dokument reglerar hanteringen av finansiella frågor i Håbo Kommun 

2. Syfte 

Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen 

skall bedrivas med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. 

Syftet med denna finanspolicy är att: 

 Fastställa finansverksamhetens mål 

 Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras 

 Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer 

i finansverksamheten 

 Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten 

3. Avgränsning 

De kommunala företagen inom kommunkoncernen skall fastställa en finanspolicy enligt de 

ägardirektiv som fastställts på bolagsstämma för respektive företag. 

För förvaltningen av kommunens pensionsmedel har en särskild policy fastställas av kom-

munfullmäktige, KF 1999-12-20 § 96. 

4. Övergripande målsättning för finansverksamhet 

Finansverksamhetens mål är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

 Säkerställa att finansverksamheten bedrivs med en god intern kontroll 

5. Ansvar- och befogenhetsfördelning 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige respektive kom-

munstyrelse. Delegering av beslutsrätt från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen 

framgår av kommunstyrelsens reglemente. Delegering av beslutsrätt från kommunstyrel-

sen till delegat framgår av kommunstyrelsens delegeringsförteckning. 

5.1 Kommunfullmäktiges ansvar  

Kommunfullmäktige skall vid behov fatta beslut om: 

 Finanspolicy med eventuella revideringar 

 Beloppsramar för kommunens kontokrediter och lånelöften under kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår 

 Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår 

 Beloppsramar och villkor för borgen till kommunens företag och till kommunal under 

kommande budgetår 

 Tillåtna former och godkända motparter vid placeringar 
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 POLICY 5(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 85219 

 

 

 Tillåtna former och godkända motparter vid upplåning  

 Tillåtna derivatinstrument och godkända motparter 

5.2 Kommunstyrelsens ansvar  

Kommunstyrelsen skall: 

 Vid behov, lämna förslag till kommunfullmäktige om revideringar av kommunens 

finanspolicy 

 Utarbeta riktlinjer för den operativa finansverksamheten som säkerställer en god intern 

kontroll och att reglerna i kommunens finanspolicy efterlevs 

6. Likviditetsförvaltning 

 

Tillgängliga likvida medel definieras som: 

 Kassa och bank 

 Ej utnyttjade kreditlöften 

 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar 

 

6.1 Betalningsberedskap 

Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap om 

minst 30 betalningsdagar samt tillgängliga likvida medel som motsvarar en betalningsbered-

skap om minst 60 betalningsdagar.  

 

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna 

Checkkredit och Reverslån 

Likviditetsöverskott som inte är tillfällig - utöver den likviditet som erfordras för att upprätt-

hålla ovanstående betalningsberedskap - skall användas för att amortera kommunens låne-

skuld. 

6.2 Koncernkonto 

Kommunen och de kommunala företagens likvida medel och betalningsflöden skall samord-

nas i ett gemensamt koncernkontosystem enligt de ägardirektiv som fastställts på bolags-

stämma för respektive företag. 

6.3 Förvaltning av kortfristig likviditet 

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i tillåtna instrument som 

räntebärande värdepapper eller bankinlåning. Placerade medel skall kunna omvandlas till 

likviditet genom försäljning inom tre bankdagar. 

För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: 

 Svenska staten 

 Kommuninvest 

 Svenska kommuner 

 Hel- eller delägda företag 

 Danske Bank 
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 POLICY 6(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 85219 

 

 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

 

7. Finansiering 

Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om ramar långfristig upplåning i form av ramar för 

nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret. 

För upplåning är följande motparter godkända: 

 Kommuninvest 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 

  

7.1 Målsättning 

Den övergripande målsättningen för kommunens skuldförvaltning är att: 

 Säkerställa kommunens betalningsförmåga på kort och lång sikt 

 Inom finanspolicyns ramar och riktlinjer minimera kommunens räntekostnader  

7.2 Riskhantering 

7.2.1 Refinansieringsrisk 
För att minska finansieringsrisken skall målsättning med kapitalbindningen i låneportföljen 

spridas över tid enligt nedanstående normportfölj eller uppgå. För kapitalbindning finns 

ingen längsta bindningstid angiven, däremot är det önskvärt att max 20 % av låneskulden får 

förfalla varje enskilt kalenderår.   

 

7.2.2 Ränterisk 
För att begränsa ränterisken skall räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid enligt 

nedanstående normportfölj inklusive derivatinstrument. 

Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år 5-7 år 7-10 år Summa Genomsnitt 

Nuvarande 2018-12 57,07 % 8,86 % 22,49 % 5,45 % 6,13 % 100 % 1,97 år 

Norm Max 50 % 20 % 15 % 10 % 5 % 100 % 2,1 år 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år 

Nuvarande 2018-12 31,86 % 11,59 % 12,92 % 8,72 % 22,49 % 5,45 % 0 % 6,96 % 0 % 0 % 

Norm Max 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 
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 POLICY 7(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 85219 

 

 

 

7.2.3 Valutarisk 
Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten.   

7.3 Derivat 

Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera 

räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande 

placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i förväg, godkända motparter.  

Godkända derivatinstrument får användas i samband med upplåning under förutsättning att: 

 Kapitalbindningen på den underliggande finansieringen överensstämmer med löptiden 

på räntederivatet. 

 Räntebindningsdagar på den underliggande finansieringen överensstämmer med ränte-

bindningsdagar på räntederivatet. 

 Den underliggande finansieringen och räntederivatet har samma räntebas, normalt 3 

månaders Stibor. 

 

Följande ränte- och valutaderivat är godkända: 

 Ränteswap 

 FRA (Forward Rate Agreement) 

 Räntetak 

 Räntekorridor (räntetak i kombination med räntegolv) 

 

Kommunen har inte rätt att ställa ut optioner. 

Följande svenska affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: 

 Danske Bank 

 Handelsbanken 

 Nordea 

 SEB 

 Swedbank 
 

8. Rapportering 

Kommunstyrelsen skall två gånger per år, vid delårs- och årsbokslut, lämna en rapport till 

kommunfullmäktige avseende kommunens finansverksamhet. Rapporten skall innehålla föl-

jande uppgifter:  

 Aktuell likviditetssituation 

 Placeringsportföljens volym, instrument och motparter  

 Skuldportföljens volym, instrument och motparter 

 Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normportföljen 

 Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normportföljen 
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 POLICY 8(8) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-12-03 KS 2018/00764 nr 85219 

 

 

 Skuldportföljens genomsnittliga räntesats 

 Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter 

 Kommunens borgensåtagande fördelade på respektive motpart 

 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler 
 

9. Borgen 

Kommunen har en restriktiv inställning till borgen för lån till låntagare som inte ingår i 

kommunen. Borgen för externa låntagare skall alltid föregås av kreditprövning. 

När kommunfullmäktiges beslut, att medge kommunal borgen, har vunnit laga kraft, får 

utskrift av handlingar ske. 

Kommunal borgen tecknas enligt kommunstyrelsens reglemente och särskilda beslut om 

firmatecknare. 

Kommunen har som borgensman intresse av att varje investering som finansierats med 

borgenslån är försäkrade. Därför skall alla borgensåtaganden med investeringsändamål 

villkoras med ett förbehåll om att gäldenären skall hålla investeringen försäkrade under hela 

åtagandetiden. I vissa fall kan borgensåtagande förutsätta att kommunen genom avtal skaffar 

kontroll över gäldenärens övriga säkerheter (t.ex. pantbrev i egendomen). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 18 Dnr 2018/00766 

Attestreglemente 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till attestreglemente för

Håbo kommun att gälla från 2019-01-01, därmed upphör tidigare version att 

gälla.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2013-03-04 attestreglemente för Håbo kommun. 

Förslag till en uppdatering av attestreglemente inkl. tillämpningsanvisningar 

har tagits fram enligt KS beslut 2018-05-28 av kommunstyrelse förvaltning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 15 

Attestreglemente 

Ärende 10
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 15 Dnr 2018/00766  

Attestreglemente 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till attestreglemente för 

Håbo kommun att gälla från 2019-01-01, därmed upphör tidigare version att 

gälla.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog 2013-03-04 attestreglemente för Håbo kommun. 

Förslag till en uppdatering av attestreglemente inkl. tillämpningsanvisningar 

har tagits fram enligt KS beslut 2018-05-28 av kommunstyrelse förvaltning.   

Beslutsunderlag 

Attestreglemente   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 KS 2018/00766 nr 86740 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomienheten 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
0171-527 16 
vipul.vithlani@habo.se 

 

Attestreglemente 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till attestreglemente för 

Håbo kommun att gälla från 2019-01-01, därmed upphör tidigare 

version att gälla.   

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog 2013-03-04 attestreglemente för Håbo kommun. 

Förslag till en uppdatering av attestreglemente inkl. tillämpningsanvisningar 

har tagits fram enligt KS beslut 2018-05-28 av kommunstyrelse förvaltning.   

 
Ärendet 

Detta reglemente styr ansvars- och arbetsfördelningen i kommunen när vi 

attesterar ekonomiska transaktioner. Rätten att fatta beslut om ekonomiska 

transaktioner, till exempel rätten att ingå avtal, framgår av nämndernas och 

styrelsens delegeringsordning.  

Syftet med attestreglementet är att säkerställa en rättvisande redo-visning 

och motverka oegentligheter. Kommunen ska ha en god intern kontroll, och 

reglementet är en viktig del i den interna kontrollen för att säkerställa 

tillämpningen av attester. 

 Transaktioner ska i första hand attesteras innan de utförs. Huvud regeln är 

att ingen enskild person själv får hantera en transaktion i alla led.  

Attestreglementet gäller för kommunens nämnder och förvaltningar.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga konsekvenser 

Uppföljning 

Attestreglementet uppdateras när förändringar sker. 

Beslutsunderlag 

– Attestreglemente   

__________ 

Beslut skickas till 

Alla nämnder och förvaltningar  
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Antaget av KF 2013-03-04 

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Ekonomichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

 

Attest-

reglemente 
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00766 nr 86738 

Gäller för  Håbo kommun 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2013-03-04 

Relaterade styrdokument "[Ange relaterade styrdokument]"  
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 REGLEMENTE 3(12) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 KS 2018/00766 nr 86738 
 

  

Attestreglemente 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Attestreglemente 3 

1. Inledning 5 

2. Syfte 5 

3. Avgränsning 5 

4. Attestreglementet 5 

Attestreglemente för Håbo kommun 5 

§ 1 Tillämpningsområde 5 

§ 2 Nämndernas ansvar 5 

§ 3 Attestens innehåll 6 

§ 4 Förteckning 7 

§ 5 Jäv 7 

§ 6 Oegentligheter 7 

§ 7 Anvisningar 7 

5. Anvisning till attestreglementet 8 

Attesten 8 

Granskning 8 

Antalet attester 8 

Särskilt attestmoment 8 

Representation 9 

Kurser och konferenser 11 

Resor i tjänsten 11 

First Card och bensinkort 11 
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 REGLEMENTE 4(12) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 KS 2018/00766 nr 86738 
 

Övriga ersättningar för utlägg 11 

Internt köp av fika 12 

Kontroll av attestanten 12 

4. Attestreglemetet                                                                                    Fel! 
Bokmärket är inte definierat. 

5.                  Anvisning till attestreglementet                                                             7 
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 REGLEMENTE 5(12) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 KS 2018/00766 nr 86738 
 

 

 

1. Inledning 

Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller Håbo kommuns 

nämnder. Reglementet gäller för samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive transaktioner 

för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta.   

2. Syfte 

Attestmomenten är ett led i den interna kontrollen och ska utformas så att den interna 

kontrollen kan anses tillräcklig. Attestreglementet fastställer de regler som ska gälla för de 

som ska utföra de olika attestmomenten. 

3. Avgränsning 

Med ekonomisk händelse avses transaktion som bokförs i kommunens ekonomisystem 

enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

4. Attestreglementet 

Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning enligt detta reglemente är att 

ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla led. Det är viktigt att skilja mellan 

den som utför kontrollerna och den som kontrollerna riktar sig mot. 

Attestreglemente för Håbo kommun 

§ 1 Tillämpningsområde 
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive interna, 

medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller 

förmedla. 

§ 2 Nämndernas ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av 

attestreglementet samt utfärdar för kommunen gemensamma tillämpningsanvisningar och 

vid behov reviderar reglementet. Kommunfullmäktige antar reglementet.  

Respektive nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och 

har därmed att säkerställa att bestämmelser enligt detta reglemente iakttas. Kommunens 

nämnder ansvarar för att  

 utse eller uppdra åt förvaltningschefer att utse attestanter samt ersättare för 

dessa,  

 upprätta och hålla aktuell förteckning över attestanter med tillhörande 

namnteckningsprov,  

 det årligen fattas beslut om alla attestanter samt att beslut fattas vid varje 

förändring under året samt antagna regler och rutiner avseende detta reglemente 

följs.  
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Förvaltningschefer ansvarar inom nämndens verksamhetsområde för   

 att attestansvariga är informerade om reglerna och rutinernas innebörd,  

 att informera nämnden om attestförteckning och revidering av densamma   

 att övergripande uppföljning och utvärdering av rutiner för sitt verksamhets- 

             område.  

  

Verksamhetsansvariga chefer och attestanter ansvarar för  

 att de löpande attestrutinerna i den egna verksamheten fungerar väl,  

 att tillämpa fastställda rutiner till attestreglementet,  

 att när brister upptäcks rapportera dessa till närmast överordnad chef eller annan 

             person enligt fastställd rutin. 

 

Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och 

att tillämpliga attestmoment utförs. Med nämnd avses både nämnd och styrelse.  

Attestmomenten är ett led i den interna kontrollen och ska utformas så att den interna 

kontrollen inom nämnderna kan anses vara tillräcklig.  

§ 3 Attestens innehåll 
Transaktioner ska attesteras innan de utförs. Attesterna innebär: 

 attest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor 

 granskning; kontroll mot leverans/prestation, kontroll av uträkning 

Och vid ekonomiavdelningen 

 behörighetsattest; kontroll av attestbehörighet sker mot ett upplagt register i systemet 

av ekonomiavdelningen. 

Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de andra kontroller som respektive 

nämnd kan finna erforderliga för särskilda fall. 

Gransknings- och attestfunktionen omfattar alla ekonomiska transaktioner som t ex  

 

- fakturor och andra externa betalningar (Proceedo samt pappersattest) 

- löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader (lönesystem samt pappersattest) 

- internfakturering.  

Attesten innebär kontroll av att en faktisk beställning har skett och att villkoren stämmer 

med det som överenskommits.  
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Granskningen bekräftar att faktura/bokföringsunderlag stämmer med fullgjord leverans eller 

prestation. I kontrollen ingår även att notera och framföra reklamationer, restnoteringar eller 

andra klagomål till leverantören. Granskning avser även den matematiska kontrollen. Den 

kan utformas på olika sätt, t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt 

utfärdande underlag. Granskningskontrollen bör normalt tecknas av den person som konterar 

bokföringsunderlaget eller av granskaren. 

 

Behörighetsattesten kontrollerar att behöriga personer attesterat, varefter transaktionerna kan 

utföras. Sker med automatik i systemet för elektroniska fakturor. 

§ 4 Förteckning 
Varje nämnd ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Attestanter skall utses efter respektive nämnds ansvarsstruktur. Förteckning över utsedda 

attestanter skall lämnas till ekonomiavdelningen. Förteckningen skall innehålla aktuella 

ansvar, attestant, ersättare och namnteckning på de personer som utsetts. 

 

Beloppsgränsen för budgetansvariga är generellt 500 tkr som standard i systemet för 

fakturahanteringen. Beloppsgränserna varierar sedan beroende på hur budgetansvaret ser ut i 

organisationen. Vid ändring av beloppsgränser är det respektive förvaltningsekonom som 

har ansvaret att ändra i systemet. 

 

Nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om attestanter. Det är viktigt att den 

förteckning som förvaltningen upprättar hålls aktuell. Varje förändring i förteckningen ska 

meddelas ekonomiavdelningen. Det ska av förteckningen framgå när förändringar gjorts. 

När ordinarie attestant är frånvarande ska ersättare utses. Beslut om ersättare fattas av 

överordnad chef. En kopia av beslutet ska skickas till redovisningsansvarig på 

ekonomiavdelningen. Attestanten ansvarar för att delegeringen registreras i Proceedo. 

§ 5 Jäv 
Attestmoment får ej utföras av den som är betalningsmottagare. Ej heller får attestanten stå i 

beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör. Beslutsattest ska ej 

heller tecknas för egna utgifter i tjänsten. I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av 

överordnad. 

Attestmoment får ej utföras av betalningsmottagare. Som exempel kan nämnas 

reseräkningar och ersättningar för utlägg. Ej heller egna utgifter i tjänsten får attesteras av 

den det avser. Som exempel på egna utgifter i tjänsten kan nämnas kurser/konferenser och 

datautrustning som vederbörande själv i huvudsak disponerar. Observera att om 

beslutsattestanten samtidigt är ansvarig för handkassa kan denne ej teckna beslutsattestant 

vid utbetalning till denna. 

§ 6 Oegentligheter 
I syfte att förbättra och effektivisera rutiner ansvarar varje medarbetare för att förbättringar, 

brister eller oegentligheter rapporteras till överordnad eller till annan person. 

§ 7 Anvisningar 
Närmare anvisningar för hur detta reglemente skall tillämpas får lämnas av 

kommunstyrelsen 
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5. Anvisning till attestreglementet 

Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska transaktionen 

godkänns. Syftet med ett attestreglemente är att fastställa de regler som ska gälla för dem 

som ska utföra de olika attestmomenten. Attestering omfattar alla ekonomiska transaktioner 

med undantag för inbetalningar.  

Attesten 

Attesten utgör kärnan i kontrollen. I och med attesten godkänns innebär det att ett beslut har 

fattats vad gäller transaktionen och att villkoren stämmer med det som har överenskommits.  

Attestanten ansvarar också för att rätt bilagor, deltagare och syfte, specifikationer mm finns 

till verifikationen, att verifikationen är en originalhandling samt att konteringen är riktig. 

Attesten av fakturor sker med en elektronisk signatur (lösenord). För pappersbaserade 

rutiner är huvudregeln att kontering och samtliga attester ska dokumenteras genom varaktig 

påskrift på verifikatet. Beslutsattesten tecknas med fullständig namnteckning, ej signatur. 

Granskning 

Granskningen innebär att kontera transaktionen och göra en kontroll av att den är rätt 

uträknad. 

Granskningen innebär också en kontroll av att leveransen har mottagits alternativt att 

prestationen har fullgjorts. Den här kontrollen riktar sig främst gentemot omvärlden för att 

försäkra sig om att avtal fullföljs etc. I kontrollen ligger därför att föra fram reklamationer 

eller andra klagomål till leverantören. 

Efter det signerar granskaren fakturan elektroniskt genom ett lösenord och fakturan går 

vidare i det elektroniska flödet till den som skall attestera fakturan. För andra 

pappersbaserade transaktioner, signerar granskaren och lämnar vidare till attestanten. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är attestanten som har ansvaret för transaktionen och 

inte den person som utför granskningen.  

Antalet attester 

I e-handelssystemet är det upplagt att det är minst två personer som hanterar varje faktura, 

en granskningsattest och en beslutsattest. För övriga transaktioner på papper gäller samma 

sak. 

Särskilt attestmoment 

Den som attesterar ska intyga att en transaktion är korrekt. Attesträtten ska ligga hos 

personer som har kunskap om och ansvar för uppgiften. Attest får inte göras av den som är 

betalningsmottagare eller är personligen berörd av den utgift som skall betalas. Attestanten 

får inte heller stå i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör.  

I de fall den som är attestant är betalningsmottagare eller är personligen berörd av den utgift 

som skall betalas eller står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften 

berör, införs ett särskilt attestmoment som innebär att närmast överordnad utses till 

beslutsattestant. 

Förvaltningschefen är överordnad de attestanter som finns på förvaltningen. 

Förvaltningscheferna är i sin tur underställda kommundirektören. Det innebär att 

129



 

 REGLEMENTE 9(12) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 KS 2018/00766 nr 86738 
 

kommundirektören med nämndsordföranden som ersättare beslutsattesterar 

förvaltningschefernas kurser/konferenser, reseräkningar, restaurangfakturor, kreditkort mm.  

För kommunalrådets fakturor av nämnda slag är kommunfullmäktiges ordförande 

beslutsattestant med kommundirektör och ekonomichefen som ersättare.  

För ordföranden i nämnder är kommunalrådet beslutsattestant. Kommunalrådet attesterar 

även arvoden för kommunstyrelsens ledamöter, nämndsordföranden, överförmyndare samt 

för kommunfullmäktiges ordförande. 

Nedan följer exempel på transaktioner som omfattas av det särskilda attestmomentet. 

Representation 

Kommunens verksamhet är i huvudsak finansierad med skattemedel. Detta medför att det 

ställs särskilda krav på restriktivitet med representationskostnader. All representation ska 

ske med måtta och kostnaderna ska hållas inom rimliga och försvarbara gränser. 

 

Enligt skatteverket kan representation vara utgifter för t.ex. mat, dryck, underhållning, 

biljetter och liknande. I begreppet representation tas också med gåvor av mindre värde och 

gåvor som har karaktären av personalkostnad. 

Inköp av alkohol regleras i kommunen av policyn för representation och uppvaktningar. I 

normalfallet ska all representation vara alkoholfri. Undantag från detta kan vara vid 

högtidliga tillfällen efter arbetstid och gäller för öl och vin till maten, starksprit ska inte 

förekomma.   

Extern representation 

Extern representation avser aktiviteter som syftar till att skapa eller upprätthålla goda 

förbindelser med externa intressenter, t.ex. kunder, leverantörer, konsulter eller experter.  

 

Exempel på extern representation: 

 Måltid som avslutning på förhandlingar  

 Underhållning vid jubileum 

 Dryck vid invigning av anläggningar 

 

Exempel på tillfällen som INTE utgör extern representation 

 Fika/måltider till elever i skolan (konteras på 74611) 

 

Intern representation 

Intern representation är riktad mot personalen. Sammankomsterna måste vara tillfälliga (ej 

varje eller varannan vecka) och kortvariga.  

Exempel på intern representation 

 Måltid vid tillfälligt informationsmöte som inte rör det dagliga arbetet 

 Personalfest 

 Avtackning 

 Uppvaktning med mat 

 Frivillig måltid som avslutar en konferens  
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 Kickoff 

Exempel på tillfällen som INTE utgör intern representation 

 Konferenspaket där det ingår måltid, agenda finns efterföljande måltiden, bokförs 

som konferenskostnad. 

 Konferenskostnad utan måltid, bokförs som konferenskostnad 

 Utbildning, bokförs som utbildningskostnad 

 Fika vid internt möte, bokförs som övriga livsmedel 

 Måltid vid APT, bokförs som övriga livsmedel 

 Intern kurs eller verksamhetsplanering med lunch, efterföljande agenda, bokförs som 

konferens. 

Moms vid måltider som representation 

Du får göra avdrag för hela momsen om kostanden för måltid uppgår till 300kr/person. Max 

momsbelopp som du får dra av är alltså 36kr (300*12%). Om vin eller öl ingår kan man 

använda en schablon på 46 kr. Resterande moms ska bokföras som kostnad. Detta gäller för 

både intern och extern representation. 

Kringkostnader vid personalfest 

För ett företags kringkostnader vid personalfest, t.ex. hyra av bord och stolar eller utgifter 

för musikunderhållning, bör enligt Skatteverkets allmänna råd avdrag vid 

inkomstbeskattningen medges med skäligt belopp dock högst 180 kr per person och tillfälle 

(SKV A 2004:5). Momsen som är avdragsgill för kringkostnaderna är alltså 180 kronor per 

person och tillfälle (25 % moms på 180 kr = 45 kr som är avdragsgill). Resterande moms 

och kostnader ska bokföras som kostnad för verksamheten. 

Julbord (julmåltider) för anställda 
 

Julmåltid för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga om intern 

representation, t.ex. en personalfest. Arbetsgivaren får göra avdrag för kostnad för högst två 

personalfester per år. Moms avdrag medges för kostnad för måltid med 300 kronor per 

person (12 % moms på 300 kr = 36 kr som är avdragsgillt). För kringkostnader, t.ex. 

musikunderhållning, medges moms avdrag med 180 kronor per person (25 % moms på 180 

kr = 45 kr som är avdragsgill). Resterande moms och kostnader ska bokföras som kostnad 

för verksamheten. Avdrag medges även för kostnader för pensionerade anställda och 

anställdas familjemedlemmar som är med på festen. 

Julgåvor till anställda  
 

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om 

● värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte fraktkostnader. 

Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första kronan. 

● julgåva inte är kontanter. Skattefriheten gäller inte gåvor som lämnas i pengar. Med 

pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check eller postväxel. Gåva i form av 

presentkort som inte kan bytas mot pengar kan vara skattefri, t. ex 25 års gåva. 

● Arbetsgivaren får dra av hela beloppet för ingående moms om värdet på julgåvan inte 

överstiger 450 kronor (inklusive moms).  Om beloppet överstiger 450 kronor (inklusive 

moms), bokförs hela beloppet som kostnad. 
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● För beloppsgränser avseende övriga gåvor se policy för ”Uppvakning av anställda och 

förtroendevalda” på intranätet: regler och styrning/Policys 

 

 

Vid både intern representation och extern representation ska syftet anges och deltagarlista 

bifogas, antingen med elektronisk kommentar till fakturan alternativt som en bifogad fil till 

fakturan/verifikationen. 

 

Kurser och konferenser 
 

Kurser och konferenser resulterar i transaktioner där deltagare är personligen berörda och 

ska därför attesteras av överordnad. Deltagare och syftet med kursen/konferensen ska 

framgå av en elektronisk kommentar alternativt bifogad fil till fakturan/ verifikationen. Om 

en frivillig måltid avslutar konferensen ska kostnaden för måltiden bokföras som 

representation. 

Resor i tjänsten 
 

Vid resor i tjänsten ska deltagare och syftet med resan framgå av en elektronisk kommentar 

på fakturan, alternativt bifogad fil till fakturan/verifikationen. 

Reseräkningar det vill säga milersättningar, resor med SL, traktamenten, restidsersättningar 

och utlägg som en följd av resa med egen bil. Samtliga reseräkningar fall ska attesteras av 

närmast överordnad chef. Reseräkningar hanteras i lönesystemet. 

First Card och bensinkort 
 

För dessa kreditkort gäller att samtliga kvitton till vart och ett av beloppen på fakturan skall 

häftas vid fakturakopian. Inga anteckningar får göras på kvittot, använd ett separat 

papper/kvitto mall för detta. Kvitton skickas till den som sammanställer verifikationerna, 

konterar och granskar fakturan, sedan skickas allt till ekonomiavdelningen. För 

kreditkortsfakturor sker granskningsattest samt en beslutsattest av överordnad. 

Om köp genom företagskort ej kan verifieras med kvitton, är kontokortsinnehavaren 

personligen ansvarig för utgiften. Om kvittot ej kommer in dras kostnaden från 

kontokortsinnehavarens lön. 

I övrigt gäller att kontokortsinnehavaren själv ska anmäla borttappat kort till banken samt 

spärra kortet. 

Bensinkvitton skickas till den som sammanställer verifikationerna, konterar och granskar 

fakturan. Kvittona fästes vid fakturakopian och skickas till ekonomiavdelningen. För 

bensinfakturor sker granskningsattest samt en beslutsattest av överordnad. 

Särskilda rutiner för First Card och bensinkort finns på intranätet. 

Övriga ersättningar för utlägg  
 

Övriga ersättningar för utlägg kan gälla situationer där en person har betalat något för 

kommunens räkning och kontant ska ha tillbaka sina pengar. Detta hanteras via 

lönesystemet. 

132



 

 REGLEMENTE 12(12) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-30 KS 2018/00766 nr 86738 
 

Här ingår även förskott i den mån de förekommer t ex reseförskott. För ersättningar för 

utlägg, reseförskott m.m. sker beslutsattest av överordnad.  Kontroll att avtal följs ligger 

även i detta ansvar.  Är utlägget inte enligt kommunens inköpsrutiner ska utlägget avvisas av 

chef. 

Om utlägg ej kan verifieras med kvitton, är den anställde personligen ansvarig för 

utgiften. 

Internt köp av fika 

Internt köp av fika kan attesteras av chef även fast denne själv har deltagit. Det särskilda 

attestmomentet beskriver att attest inte får göras av den som är personligt berörd av den 

utgift som ska betalas.  När det gäller internt inköp av fika görs ett undantag till regeln 

eftersom beloppen är oväsentliga. 

Kontroll av attestanten 

När en faktura konteras och attesteras skall den vara klar för utbetalning. Det är viktigt att 

attestanten ser när en kontobild är felaktig så att felen kan rättas på ett tidigt stadium.  

Fakturor som inte är ställda till kommunen skickas tillbaka från ekonomiavdelningen till de 

berörda verksamheterna för komplettering. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(8)

Datum Vår beteckning

2012-11-22 KS nr 2012.3492

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten
Vipul Vithlani, Ekonomichef
0171-527 16
vipul.vithlani@habo.se

Attestreglementet år 2013

Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning enligt detta 
reglemente är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla 
led. Det är viktigt att skilja mellan den som utför kontrollerna och den som 
kontrollerna riktar sig mot.

Attestreglemente för Håbo kommun

§ 1 Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive 
interna, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig 
att förvalta och / eller förmedla.

§ 2 Nämndernas ansvar
Det åligger kommunens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta 
reglemente iakttas och att tillämpliga attestmoment utförs. Med nämnd 
avses både nämnd och styrelse. 

Attestmomenten är ett led i den interna kontrollen och ska utformas så att 
den interna kontrollen inom nämnderna kan anses vara tillräcklig. 

§ 3 Attestens innehåll
Transaktioner ska attesteras innan de utförs. Attesterna innebär :

attest; kontroll mot underlag / beställning / beslut och villkor

granskning; kontroll mot leverans/prestation, kontroll av uträkning

Och vid ekonomiavdelningen

behörighetsattest; kontroll av attestbehörighet sker mot ett upplagt 
register i systemet av ekonomiavdelningen.

Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de andra kontroller 
som respektive nämnd kan finna erforderliga för särskilda fall.

Gransknings- och attestfunktionen omfattar alla ekonomiska transaktioner 
som t ex 

- fakturor och andra externa betalningar (Proceedo samt pappersattest)
- löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader (lönesystem 
samt pappersattest)
- internfakturering.
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Datum Vår beteckning

2012-11-22 KS nr 2012.3492

Attesten innebär kontroll av att en faktisk beställning har skett och att 
villkoren stämmer med det som överenskommits. 

Granskningen bekräftar att faktura/bokföringsunderlag stämmer med 
fullgjord leverans eller prestation. I kontrollen ingår även att notera och 
framföra reklamationer, restnoteringar eller andra klagomål till leverantören. 
Granskning avser även den matematiska kontrollen. Den kan utformas på 
olika sätt, t ex med stickprov eller med särskild kontroll av manuellt 
utfärdande underlag. Granskningskontrollen bör normalt tecknas av den 
person som konterar bokföringsunderlaget eller av granskaren.

Behörighetsattesten kontrollerar att behöriga personer attesterat, varefter 
transaktionerna kan utföras. Sker med automatik i systemet för elektroniska 
fakturor.

§ 4 Förteckning
Varje nämnd ansvarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över 
utsedda attestanter.

Attestanter skall utses efter respektive nämnds ansvarsstruktur. Förteckning 
över utsedda attestanter skall lämnas till ekonomiavdelningen. 
Förteckningen skall innehålla aktuella ansvar, attestant, ersättare och 
namnteckning på de personer som utsetts.

Beloppsgränsen för budgetansvariga är generellt 500 tkr som standard i 
systemet för fakturahanteringen. Beloppsgränserna varierar sedan beroende 
på hur budgetansvaret ser ut i organisationen. Vid ändring av 
beloppsgränser är det respektive förvaltningsekonom som har ansvaret att 
ändra i systemet.

Nämnden delegerar till förvaltningschefen att besluta om attestanter. Det är 
viktigt att den förteckning som förvaltningen upprättar hålls aktuell. Varje 
förändring i förteckningen ska meddelas ekonomiavdelningen. Det ska av 
förteckningen framgå när förändringar gjorts.

När ordinarie attestant är frånvarande ska ersättare utses. Beslut om ersättare 
fattas av överordnad chef. En kopia av beslutet ska skickas till 
redovisningsansvarig på ekonomiavdelningen. Attestanten ansvarar för att 
delegeringen registreras i Proceedo.

§ 5 Jäv
Attestmoment får ej utföras av den som är betalningsmottagare. Ej heller får 
attestanten stå i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den 
utgiften berör. Beslutsattest ska ej heller tecknas för egna utgifter i tjänsten. 
I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av överordnad.

Attestmoment får ej utföras av betalningsmottagare. Som exempel kan 
nämnas reseräkningar och ersättningar för utlägg. Ej heller egna utgifter i 
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tjänsten får attesteras av den det avser. Som exempel på egna utgifter i
tjänsten kan nämnas kurser/konferenser och datautrustning som 
vederbörande själv i huvudsak disponerar. Observera att om 
beslutsattestanten samtidigt är ansvarig för handkassa kan denne ej teckna 
beslutsattestant vid utbetalning till denna.

§ 6 Anvisningar
Närmare anvisningar för hur detta reglemente skall tillämpas får lämnas av 
kommunstyrelsen
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Anvisning till attestreglementet

Attesten är en del av den interna kontrollen och innebär att den ekonomiska 
transaktionen godkänns. Syftet med ett attestreglemente är att fastställa de 
regler som ska gälla för dem som ska utföra de olika attestmomenten. 
Attestering omfattar alla ekonomiska transaktioner med undantag för 
inbetalningar. 

Attesten

Attesten utgör kärnan i kontrollen. I och med attesten godkännes att ett 
beslut har fattats vad gäller transaktionen och att villkoren stämmer med det 
som har överenskommits. 

Attestanten ansvarar också för att rätt bilagor, deltagare och syfte,
specifikationer mm finns till verifikationen, att verifikationen är en 
originalhandling samt att konteringen är riktig.

Attesten av fakturor sker med en elektronisk signatur (lösenord). För 
pappersbaserade rutiner är huvudregeln att kontering och samtliga attester 
ska dokumenteras genom varaktig påskrift på verifikatet. Beslutsattesten 
tecknas med fullständig namnteckning, ej signatur.

Granskning

Granskningen innebär att kontera transaktionen och göra en kontroll av att 
den är rätt uträknad.

Granskningen innebär också en kontroll av att leveransen har mottagits 
alternativt att prestationen har fullgjorts. Den här kontrollen riktar sig främst 
gentemot omvärlden för att försäkra sig om att avtal fullföljs etc. I 
kontrollen ligger därför att föra fram reklamationer eller andra klagomål till 
leverantören.

Efter det signerar granskaren fakturan elektroniskt genom ett lösenord och 
fakturan går vidare i det elektroniska flödet till den som skall attestera 
fakturan. För andra pappersbaserade transaktioner, signerar granskaren och 
lämnar vidare till attestanten.

Det är viktigt att komma ihåg att det är attestanten som har ansvaret för 
transaktionen och inte den person som utför granskningen.

Antalet attester

I systemet är det upplagt att det är minst två personer som hanterar varje 
faktura, en granskningsattest och en beslutsattest. För övriga transaktioner 
på papper gäller samma sak.
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Särskilt attestmoment

Den som attesterar ska intyga att en transaktion är korrekt. Attesträtten ska
ligga hos personer som har kunskap om och ansvar för uppgiften. Attest får 
inte göras av den som är betalningsmottagare eller är personligen berörd av 
den utgift som skall betalas. Attestanten får inte heller stå i 
beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör. 

I de fall den som är attestant är betalningsmottagare eller är personligen 
berörd av den utgift som skall betalas eller står i beroendeförhållande till 
betalningsmottagaren eller den utgiften berör, införs ett särskilt 
attestmoment som innebär att närmast överordnad utses till beslutsattestant.

Förvaltningschefen är överordnad de attestanter som finns på förvaltningen. 
Förvaltningscheferna är i sin tur underställda kommundirektören. Det 
innebär att kommundirektören med nämndsordföranden som ersättare 
beslutsattesterar förvaltningschefernas kurser/konferenser, reseräkningar, 
restaurangfakturor, kreditkort m m. 

För kommunalrådets fakturor av nämnda slag är kommunfullmäktiges 
ordförande beslutsattestant med kommundirektör och ekonomichefen som 
ersättare. 

För ordföranden i nämnder är kommunalrådet beslutsattestant. 
Kommunalrådet attesterar även arvoden för kommunstyrelsens ledamöter, 
nämndsordföranden, överförmyndare samt för kommunfullmäktiges 
ordförande.

Nedan följer exempel på transaktioner som omfattas av det särskilda 
attestmomentet.

Representation

Med representation menas informationsmöte internt eller externt. Syftet med 
mötet ( tex en mötesagenda) och en deltagarlista ska framgå av en 
elektronisk kommentar till fakturan alternativt som bifogad fil till 
fakturan/verifikationen. 

måltidsutgifter som avser lunch, middag 
eller supé i samband med representation med högst 90 kronor per person 
och tillfälle. (12% moms på 90 kr = 10,80 kr som är avdragsgillt). 
Resterande moms och kostnader ska bokföras som kostnad för 
verksamheten.

Inköp av alkohol regleras av policyn för representation och 
uppvaktningar. I normalfallet ska all representation vara alkoholfri.
Undantag från detta kan vara vid högtidliga tillfällen efter arbetstid och 
gäller för öl och vin till maten, starksprit ska inte förekomma.. Vid inköp 
ingår alkohol i ovanstående 90kr/person och tillfälle.
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samband med representation medges moms avdrag för högst 60 kronor per 
person (12% moms på 60 kr = 7,20 kr som är avdragsgillt.) Resterande 
moms och kostnader ska bokföras som kostnad för verksamheten.

Om du representerar gentemot dina anställda, s.k. intern representation,
gäller samma beloppsramar som vid extern representation. Till intern 
representation räknas bl.a. personalfester och informationsmöten. Det får 
dock inte vara fråga om sällskapsliv eller gästfrihet av personlig art.

Julbord (julmåltider) för anställda

Julmåltid för anställda är en skattefri förmån för de anställda om det är fråga 
om intern representation, t.ex. en personalfest. Arbetsgivaren får avdrag för 
kostnad för högst två personalfester per år. Moms avdrag medges för 
kostnad för måltid med 90 kronor per person (12,% moms på 90 kr = 10,80 
kr som är avdragsgillt). För kringkostnader, t.ex. musikunderhållning, 
medges moms avdrag med 180 kronor per person (25% moms på 180 kr = 
45 kr som är avdragsgill). Resterande moms och kostnader ska bokföras 
som kostnad för verksamheten. Avdrag medges även för kostnader för 
pensionerade anställda och anställdas familjemedlemmar som är med på 
festen.

Julgåvor till anställda 

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om

värdet inte överstiger 450 kronor inklusive moms. I värdet inräknas inte 
fraktkostnader. Om värdet är högre blir gåvan skattepliktig från första 
kronan.

pengar. Med pengar jämställs andra betalningsmedel såsom check eller 
postväxel. Gåva i form av presentkort som inte kan bytas mot pengar kan 
vara skattefri, t. ex 25 års gåva. 

Kurser och konferenser

Kurser och konferenser resulterar i transaktioner där deltagare är 
personligen berörda och ska därför attesteras av överordnad. Deltagare och 
syftet med kursen/konferensen ska framgå av en elektronisk kommentar
alternativt bifogad fil till fakturan/ verifikationen.

Hotellfakturor och restaurangnotor i samband med representation (ej vid 
kurser eller konferenser) hanteras på så sätt att ändamålet och deltagarna 
specificeras på notan. Därefter attesteras notan med hel namnteckning. 
Notan fästes vid fakturakopia och skickas till ekonomiavdelningen, 
samtidigt ska även en anteckning görs elektroniskt om syfte och ändamål. 
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För hotell- och restaurangfakturor sker granskningsattest samt en 
beslutsattest av överordnad.

Resor i tjänsten

Vid resor i tjänsten ska deltagare och syftet med resan framgå av en 
elektronisk kommentar på fakturan, alternativt bifogad fil till 
fakturan/verifikationen.

Reseräkningar det vill säga milersättningar, SL-remsor, traktamenten, 
restidsersättningar och utlägg som en följd av resa med egen bil. Samtliga 
reseräkningar fall ska attesteras av närmast överordnad chef. Reseräkningar 
hanteras i lönesystemet.

First Card och bensinkort

För dessa kreditkort gäller att samtliga kvitton till vart och ett av beloppen 
på fakturan skall häftas vid fakturakopian. Inga anteckningar får göras på 
kvittot, använd ett separat papper/kvitto mall för detta. Kvitton skickas till 
den som sammanställer verifikationerna, konterar och granskar fakturan,
sedan skickas allt till ekonomiavdelningen. För kreditkortsfakturor sker 
granskningsattest samt en beslutsattest av överordnad.

Om köp genom företagskort ej kan verifieras med kvitton, är 
kontokortsinnehavaren personligen ansvarig för utgiften. Om kvittot ej 
kommer in dras kostnaden från kontokortsinnehavarens lön.

I övrigt gäller att kontokortsinnehavaren själv ska anmäla borttappat kort till 
banken samt spärra kortet.

Bensinkvitton skickas till den som sammanställer verifikationerna, konterar 
och granskar fakturan. Kvittona fästes vid fakturakopian och skickas till 
ekonomiavdelningen. För bensinfakturor sker granskningsattest samt en 
beslutsattest av överordnad.

Särskilda rutiner för First Card och bensinkort finns på intranätet.

Övriga ersättningar för utlägg

Övriga ersättningar för utlägg kan gälla situationer där en person har betalat 
något för kommunens räkning och kontant ska ha tillbaka sina pengar. Detta 
hanteras via lönesystemet.

Här ingår även förskott i den mån de förekommer t ex reseförskott. För 
ersättningar för utlägg, reseförskott m m sker beslutsattest av överordnad.

Om utlägg ej kan verifieras med kvitton, är den anställde personligen 
ansvarig för utgiften.
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Kontroll av attestanten

När en faktura konteras och attesteras skall den vara klar för utbetalning. 
Det är viktigt att attestanten ser när en kontobild är felaktig så att felen kan 
rättas på ett tidigt stadium. 

Fakturor som inte är ställda till kommunen skickas tillbaka från 
ekonomiavdelningen till de berörda verksamheterna för komplettering.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 19 Dnr 2018/00151 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för 2019 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av

partistöd år 2017. 

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-06-30

inkomma med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2019 enligt nedan.

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-03-10

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.  

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 2017 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med.  

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. 2019 års inkomstbasbelopp är 64 400 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna - 238 280 kr 

Moderaterna - 218 960 kr 

Sverigedemokraterna- 180 320 kr 

Centerpartiet - 83 720 kr 

Bålstapartiet - 83 720 kr  

Liberalerna - 64 400 kr 

Vänsterpartiet - 64 400 kr 

Kristdemokraterna - 45 080 kr 

Miljöpartiet - 45 080 kr 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 16 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2017 från samtliga partier 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)  

Ärende 11

142



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 16 Dnr 2018/00151  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

partistöd år 2017.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2019 enligt nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till kommunstyrelsens 

kansli.   

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 2017 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med.  

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. 2019 års inkomstbasbelopp är 64 400 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Socialdemokraterna - 238 280 kr 

Moderaterna - 218 960 kr 

Sverigedemokraterna- 180 320 kr 

Centerpartiet - 83 720 kr 

Bålstapartiet - 83 720 kr  

Liberalerna - 64 400 kr 

Vänsterpartiet - 64 400 kr 

Kristdemokraterna - 45 080 kr 

Miljöpartiet - 45 080 kr  

Beslutsunderlag 

Redovisningar av kommunalt partistöd 2017 från samtliga partier 

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)      
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2017 samt 
utbetalning av kommunalt partistöd för 2019 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning 

av partistöd år 2017.  

2. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-06-30 

inkomma med en redovisning av användningen av 2018 års partistöd.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för 2019 enligt 

nedan.  

4. Kommunfullmäktige ålägger de politiska partierna att senast 2019-03-10 

lämna kontouppgifter för utbetalning av partistödet till 

kommunstyrelsens kansli.   

 

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 2017 års partistöd som de, enligt 

lag, är skyldiga att inkomma med.  

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. 2019 års inkomstbasbelopp är 64 400 

kr. Kommunfullmäktige föreslås därför utbetala partistöd enligt följande:  

Parti Partistöd 

Socialdemokraterna 238 280 kr 

Moderaterna 218 960 kr 

Sverigedemokraterna 180 320 kr 

Centerpartiet 83 720 kr 

Bålstapartiet 83 720 kr 

Liberalerna 64 400 kr 

Vänsterpartiet 64 400 kr 

Kristdemokraterna 45 080 kr 

Miljöpartiet 45 080 kr 

  

 
Ärendet 

Kommunallagen kap 2, 9-12 §§ reglerar kommunalt partistöd. Utöver detta 
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har kommunfullmäktige antagit regler för kommunalt partistöd i Håbo 

kommun.  

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 2017 års 

partistöd.  

Redovisning av 2018 års partistöd  

Partierna är enligt lag skyldiga att lämna in en redovisning av hur 2018 års 

partistöd har använts. Denna redovisning ska inlämnas till 

kommunstyrelsens kansli senast 2019-06-30. Redovisningen kan göras på 

blanketten ”Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2 kap. 11 § 

Kommunallagen”.  

Utbetalning av partistöd 2019 

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. 2018 års inkomstbasbelopp är 64 400 kronor. Mot 

bakgrund av dessa regler föreslås kommunfullmäktige utbetala partistöd 

enligt följande: 

Parti Mandat Grundstöd Mandatstöd Totalt 

Socialdemokraterna 11 25 760 kr 212 520 kr 238 280 kr 

Moderaterna 10 25 760 kr 193 200 kr 218 960 kr 

Sverigedemokraterna 8 25 760 kr 154 560 kr 180 320 kr 

Centerpartiet 3 25 760 kr 57 960 kr 83 720 kr 

Bålstapartiet 3 25 760 kr 57 960 kr 83 720 kr 

Liberalerna 2 25 760 kr 38 640 kr 64 400 kr 

Vänsterpartiet 2 25 760 kr 38 640 kr 64 400 kr 

Kristdemokraterna 1 25 760 kr 19 320 kr 45 080 kr 

Miljöpartiet 1 25 760 kr 19 320 kr 45 080 kr 

Totalt 41   1 023 960 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 2019-03-10.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utbetalningen av partistöd ryms inom befintlig ram. 

Uppföljning 

Utbetalningen av partistöd följs upp genom den redovisning som samtliga 

partier enligt lag ska inkomma med för hur partistödet använts.  

Beslutsunderlag 

– Redovisningar av kommunalt partistöd 2017 från samtliga partier 

– Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun (bifogas ej)      

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga partier – för kännedom 

Kansliet – för åtgärd  
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REVISIONSBERIiTTELSE

Till vårstämman 2018 fiir Miljöpartiet de gröna i Håbo kommun

Jag har granskat årsredovisningen och bokfiiringen samt styrelsens fiirvaltning i fiireningen
for år 2017. Det åir styrelsen som har ansvaret ftir råikenskapshandlingarna och forvaltningen
och fiir att bokftiringslagen tilliimpas vid upprättande av bokslut. Mitt ansvar är att uttala mig
om bokslutet och forvaltningen på grundval av min revision.

Den revision jag genomftirt innebåir att jaggranskat bokforingen och dess underlag. Jag anser
att det upprättade bokslutet ger en korrekt bild av ftireningens ekonomiska resultat och
ställning vid årets slut.

Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med fiireningens stadgar.
Jag tillstyrker att ståimman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet fiir räkenskapsåret
2017.

Uppsala den 29 januari 201 8

t,--- --a/ /t 
I er^ g,,., cq* 'T/tr7^t14 4

i;;;;;; H;;;;i; ;t
. terence.hongslo@gmail.com

018 - 50 80 98, 070 - 64 64384
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Miljöpartiet de gröna Håbo Resultaträkning 2017

lntäkter

Summa Intäkter

Kostnader

Utfall 2A16 Utfall 2417

59 300,00 61 500,00

Utfall 2016 Utfall 2017

t{2

Partistöd Håbo kommun 59 300,00 61 500,00

Räntor 0,00 0,00

Räntor n 0

Porto, Diverse 1096,50 1 248,40

Service adm inistrationskostnader
samt hemsida MP riks 2 905,00 2 905,00

Allianskostnader 3 197,00 2 950,00

Reseersättning 0,00 1 32,00

Ad m i n istratio n smateri al 1 856,90 1 840,00

Möteskostnader 3S7,85 1 694,00

Annonser 0,00 5 462,A0

Konqress kostnader 7 669,47 0,00

Uppvaktninqan 0,00 100,00

Valkcstnader 2 759,00 I034,00
Utbildnins 925,00 250,00

Fordran, kortfristig skuld 0,00 0,00

Övriqa kcstnader G,00 CI.00

Summa Kostnader 20 766,72 24 615,00

Årets resultat 2076 38 533,28

Årets resuttat 2017 36 885,00

Christian Nordberg Kassör Org. nr 817001-1"178 Piusgiro: L8l- 2541-9

nordbergchristian@gmail.com 2018-01-01 {2017-01-1-8) Skandiab. 9150-655 737 3165



Miljöpartiet de gröna i Håbo

Balansräkning

Resultaträkning z}fi

*rg. nr 817001-11-78

2018-01-0L (2017-01-18)

zCIr6 2017

64 865,83

101 750,83

64 865,83 10{ 750,83

2(2

lngående balans 2016

Utgående balans 2017

Summa tillgångar

Christian l\lcrciherg Kassör

nord bergchristian @gmail.com

Summa eset kapital och skulder

Avsatt till valtond

Totalt valfond

64 865.83

68 004.00

101 750.83

35 0AA,00

95 0A0.00

Plusgiro: 1B1 2541-9

Skandiab. 9150-656 737 3

Tillgångar
31 dec 2A17

Tillgångar
31 dec 2016

lnqående balans inklusive valfond
Årets resultat 201 S/201 7

100 502,80Skandiaban ken inkl usive valfond
1 248"03se länqre ner

lnterrimsfordran

Bankboken och plusgirot 64 865,83 { 01 750,83
lnterrirnsfordran nnn L/

Eset kapital Förra årets utgående 26 332,55 64 865,83

Arets resultat 38 533,28 36 885,00

Kortfristis skuld U,UU 0,00
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HÅBO
KOMMUN

BLANKETT

-Datum
2018-04-02

.-1(2)

-Vår beteckning

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2kap.11 § Kommunallagen

Administrativa
Miljöpartiet de gröna Håbo 817001-1 178

2017 61 500 kronor

Ekanomisk Kronar
Räntor 0

Porto, Diverse 1 248

Service administrationskostnader samt hemsida MP riks 2 905

Allianskostnader 2 950

Reseersättning 132

Administrationsmaterial 2 718

Möteskostnader 816

Annonser 5 462

Kongress kostnader 0

Uppvaktningar 100

Valkostnader I 034

Utbildning 254

Ovriga kostnader 0

Avsatt till valfond 36 885

61 500 kronor

Ovanstäende ekonomiska redovisning är med sanningen öyerenssfä mmande"

3.

Yfflh-;/*r,f-W Bålsta den 2018-A4-AZ

Christian Nordberg -/
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ö

HABO
KCMMUN

BLANKETT
Datum

2018-04-02

2(2)

Vår beteckning

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 2kap.11 § Kommunallagen

!. Beskrivning av hur partistödet har använts

Bifogar resultat- och balansräkning 2017 samt revisorns berättelse 2017.

Arsmötet 2018-03-11 beviljade ansvarsfrihet för ssrrelsen för år zall. 1

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kammunala paftistödet har
använts i enlighet med intentionema i2 kap. g s Kammunattagen.

5. Underskrift

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd

Undertecknad har granskaf ovansfäende redovisning enligt 2 kap. 11 § Kammunallagen och intygar
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunata partistOdåt.

6. Underskrift

Bålstaden 2018-04-CI2

Namnförtydligande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 21 Dnr 2018/01001 

Avgift för familjerådgivning 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens förslag om att införa en av-

gift om 200 kr per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun. 

Sammanfattning 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift om 200 

kronor per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun. Detta mot bak-

grund av att verksamheten, som tidigare var kostnadsfri, nu är etablerad och 

mot bakgrund av socialnämndens ansträngda ekonomiska läge.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet utan 

tillstyrker förslaget.  

Socialnämnden föreslår i sitt beslut att avgiften ska börja gälla den 1 januari 

2019. På grund av problem med expedieringen av beslutet fick inte kom-

munstyrelsen beslutet tillställt sig förrän det var för sent att få ärendet be-

handlat innan årsskiftet. Efter samråd med socialförvaltningen föreslår där-

för kommunstyrelsens förvaltning att avgiften istället införs från och med 

den 1 mars 2019.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 19 

Socialnämndens beslut 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

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

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Ärende 12
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 19 Dnr 2018/01001  

Avgift för familjerådgivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige avslår socialnämndens förslag om att införa en av-

gift om 200 kr per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift om 200 

kronor per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun. Detta mot bak-

grund av att verksamheten, som tidigare var kostnadsfri, nu är etablerad och 

mot bakgrund av socialnämndens ansträngda ekonomiska läge.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet utan 

tillstyrker förslaget.  

Socialnämnden föreslår i sitt beslut att avgiften ska börja gälla den 1 januari 

2019. På grund av problem med expedieringen av beslutet fick inte kom-

munstyrelsen beslutet tillställt sig förrän det var för sent att få ärendet be-

handlat innan årsskiftet. Efter samråd med socialförvaltningen föreslår där-

för kommunstyrelsens förvaltning att avgiften istället införs från och med 

den 1 mars 2019.     

Beslutsunderlag 

Socialnämndens beslut   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thomas Moore (SD) föreslår att avslå socialnämndens förslag om att införa 

en avgift om 200 kr per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Thomas Moores (SD) förslag.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/01001 nr 87705 

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

 

Avgift för familjerådgivning 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för familjerådgivning 

om 200 kronor per samtal.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften börjar att gälla den 1 mars 

2019.    

 

Sammanfattning 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att införa en avgift om 200 

kronor per samtal för familjerådgivning i Håbo kommun. Detta mot 

bakgrund av att verksamheten, som tidigare var kostnadsfri, nu är etablerad 

och mot bakgrund av socialnämndens ansträngda ekonomiska läge.  

Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att tillföra i ärendet utan 

tillstyrker förslaget.  

Socialnämnden föreslår i sitt beslut att avgiften ska börja gälla den 1 januari 

2019. På grund av problem med expedieringen av beslutet fick inte 

kommunstyrelsen beslutet tillställt sig förrän det var för sent att få ärendet 

behandlat innan årsskiftet. Efter samråd med socialförvaltningen föreslår 

därför kommunstyrelsens förvaltning att avgiften istället införs från och med 

den 1 mars 2019.     

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Införandet av avgiften medför en beräknad intäktsökning om 100 000 kr per 

budgetår. 

Uppföljning 

Socialnämnden följer upp ärendet efter sex månader genom intervjuer med 

besökande och jämförelse av antalet besökare med motsvarande period 

2018.  

Beslutsunderlag 

– Socialnämndens beslut   

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2018-10-02  

Socialnämnden  

  

 

  

SN § 45 Dnr 2018/00044  

Införande av avgift gällande familjerådgivning 

Beslut 

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

avgiften för familjerådgivning till 200 kronor per samtal att gälla från  

1 januari 2019 

2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad och överläm-

nar ärendet till kommunfullmäktige. 

Sammanfattning  

Håbo kommun erbjuder kommuninvånare familjerådgivning inom Familje-

teamets verksamhet. För närvarande och sedan starten har samtalen varit 

avgiftsfria. Efter att verksamheten nu etablerats samt mot bakgrund av det 

ansträngda ekonomiska läget nämnden står inför, anser socialnämnden att 

det finns skäl att införa en avgift för familjerådgivning.  

Många kommuner tar en avgift för familjerådgivning, avgiften varierar mel-

lan 160 kronor till 450 kronor per samtal. Socialförvaltningen bedömer där-

för att det är rimligt att ta ut en avgift om 200 kronor per samtal för familje-

rådgivning i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-31, nr31549 

 
______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-08-31 SN 2018/00044 nr 31549 

Socialförvaltningen 
Avdelning Stöd till familjer, barn och unga 
Yvonne Sturesson Ljungblad, Avdelningschef 
0171-529 83 
yvonne.sturesson@habo.se 

 

Införande av avgift gällande familjerådgivning 

Förslag till beslut  

1. Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

avgiften för familjerådgivning till 200 kronor per samtal att gälla från  

1 januari 2019 

2. Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad    

 

Sammanfattning 

För närvarande och sedan starten har samtalen varit avgiftsfria. Efter att 

verksamheten nu etablerats anser socialnämnden att det är dags att införa en 

avgift.  

De flesta familjerådgivningar i Sverige tar en avgift för varje samtal. 

Avgiften varierar i mellan 160 kronor till 450 kronor. Förvaltningen föreslår 

en kostnad om 200 kronor per samtal.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ett införande av avgift med för en beräknad intäktsökning om 100 000 kr 

per budgetår.    

Uppföljning 

Uppföljning sker efter sex månader genom jämförelse av antalet besökare 

med motsvarande halvår under 2018. Dessutom kommer intervjuer göras 

med familjerådgivarna.  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen    
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 23 Dnr 2018/00937 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för förebyggande verksam-

het enligt lagen om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige upphäver handlingsprogram för förebyggande verk-

samhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018, antagen av kommun-

fullmäktige 2015-11-16, § 64.  

Sammanfattning 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommuner redo-

visa hur de arbetar för att upprätthålla ett, med hänsyn till de lokala förhål-

landena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 

programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 

olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 

programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 

ordnad och hur den planeras. 

Enligt 3 § förbundsordningen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska 

kommunens handlingsprogram antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Nu gällande handlingsprogram antogs av kommunfullmäk-

tige 2015-11-16, 64 §. 

En statlig utredning vill ändra på utformningen på handlingsprogrammet 

varför det i nuläget inte bedöms rimligt att genomföra omfattande revide-

ringar av nuvarande handlingsprogram.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 21 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor, daterat 2019-01-08 

Ärende 13
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 21 Dnr 2018/00937  

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 
lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för förebyggande verksam-

het enligt lagen om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige upphäver handlingsprogram för förebyggande verk-

samhet enligt lagen om skydd mot olyckor 2015-2018, antagen av kommun-

fullmäktige 2015-11-16, § 64.  

Sammanfattning  

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommuner redo-

visa hur de arbetar för att upprätthålla ett, men hänsyn till de lokal förhål-

landena, tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 

programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 

olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 

programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 

ordnad och hur den planeras. 

Enligt 3 § förbundsordningen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska 

kommunens handlingsprogram antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Nu gällande handlingsprogram antogs av kommunfullmäk-

tige 2015-11-16, 64 §. 

En statlig utredning vill ändra på utformningen på handlingsprogrammet 

varför det i nuläget inte bedöms rimligt att genomföra omfattande revide-

ringar av nuvarande handlingsprogram.  

Beslutsunderlag 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot 

olyckor, daterat 2019-01-08  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-09 KS 2018/00937 nr 87719 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen 
om skydd mot olyckor 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor. 

2. Kommunfullmäktige upphäver handlingsprogram för förebyggande 

verksamhet enligt lagenom skydd mot olyckor 2015-2018, antagen av 

kommunfullmäktige 2015-11-16, §64.  

 

Sammanfattning 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommuner redovisa 

hur de arbetar för att upprätthålla ett, men hänsyn till de lokal förhållandena, 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I 

programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för 

olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I 

programmet ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är 

ordnad och hur den planeras. 

 

Enligt 3 § förbundsordningen för Räddningstjänsten Enköping-Håbo ska 

kommunens handlingsprogram antas av kommunfullmäktige för varje ny 

mandatperiod. Nu gällande handlingsprogram antogs av 

kommunfullmäktige 2015-11-16, 64 §. 

En statlig utredning vill ändra på utformningen på handlingsprogrammet 

varför det i nuläget inte bedöms rimligt att genomföra omfattande 

revideringar av nuvarande handlingsprogram.  

Beslutsunderlag 

– Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd 

mot olyckor, daterat 2019-01-08  

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnaren 
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Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2019-02-25, § xx 

Giltighetstid Mandatperioden 2019-2022 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnaren 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

HANDLINGSPROGRAM FÖR 

Förebyggande 

verksamhet enligt 

lagen om skydd 

mot olyckor 
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 PROGRAM 2(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00937 nr 87648 

Gäller för  Samtliga verksamheter inom Håbo kommun 

Tidpunkt för Inför ny mandatperiod eller vid inaktualitet 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Kommunfullmäktige 2015-11-16, § 64 

Relaterade styrdokument Inga 
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 PROGRAM 3(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

  

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen 
om skydd mot olyckor 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor 3 

1. Inledning 5 

2. Syfte 5 

3. Avgränsning 5 

4. Kommunen 6 

5. Riskbild 7 

5.1 Risk- och sårbarhetsanalys 7 

5.2 Återkommande olyckor/dimensionerande händelser 7 

5.3 Jämförelse av de vanligaste räddningstjänstuppdragen 8 

Brand i byggnad 9 

Trafikolyckor 12 

Brand ej i byggnad 14 

5.4 Stora olyckor 16 

Farlig verksamhet 16 

Olycka vid transport av farligt gods 17 

Naturolyckor 17 

5.5 Slutsatser riskbild 18 

6. Förebyggande arbete 19 

6.1 Kommunens organisation vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning
 19 

6.2 Skade- och incidentrapporteringssystem 19 

6.3 Utbildning 19 183



PROGRAM 4(23) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 

6.4 Systematiskt brandskyddsarbete 19 

6.5 Trafiksäkerhet 19 

6.6 Social oro 19 

6.7 Risk och säkerhet i fysisk planering 20 

6.8 Den enskildes ansvar 20 

6.9 Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder 20 

6.10 Tillsyn 20 

6.11 Rengöring och brandskyddskontroll 21 

6.12 Olycksundersökning 21 

7. Mål för det förebyggande arbetet 22 

7.1 Nationella mål 22 

7.2 Mål 22 

7.3 Genomförande och uppföljning 22 

8. Referenser 23 
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 PROGRAM 5(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

 

1. Inledning 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska Sveriges kommuner redovisa hur de 

arbetar för att upprätthålla ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och 

likvärdigt skydd mot olyckor. 

 

En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska anges 

målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan 

leda till räddningsinsatser. I programmet ska också anges hur kommunens förebyggande 

verksamhet är ordnad och hur den planeras
1
. 

 

Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 

2. Syfte 

Handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022 har inte uppdaterats i avvaktan på den 

statliga utredning som vill ändra utformningen på handlingsprogrammet. Det bedöms därför inte 

rimligt i dagsläget att genomföra omfattande revideringar av nuvarande handlingsprogram. 

Denna version har endast reviderats redaktionellt för att följa gällande direktivt för 

styrdokument. 

3. Avgränsning 

Handlingsprogrammet gäller för samtliga kommunala verksamheter och tills resultatet av den 

statliga utredningen är klart. 

                                                           
1
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 3 kap. 3 § 185



 

 PROGRAM 6(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

4. Kommunen 

Håbo kommun ligger i Uppsala län och är en liten kommun till ytan med tätorterna Bålsta och 

Skokloster. Bålsta ligger vid E18 som är en viktig kommunikationsled för hela Mellansverige. 

Kommunen har cirka 20 000 invånare och har en ökande befolkning. 

 
Figur 1. Karta över Uppsala län. 

Håbo och Enköping har organiserat räddningstjänsten i ett gemensamt förbund som 

ansvarar för räddningstjänst i båda medlemskommunerna. 
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 PROGRAM 7(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

5. Riskbild 

Syftet med att beskriva riskbilden är att få ett grepp om vad som bedöms kunna leda till 

räddningsinsatser inom kommunen och därigenom identifiera områden som har behov 

av någon form av åtgärd. 

Riskbilden består av händelser som inträffar relativt ofta och som i normalfallet får 

små konsekvenser ur ett samhällsperspektiv samt större händelser som inträffar mer 

sällan men som kan få större konsekvenser och öka påfrestningen på samhället. 

5.1 Risk- och sårbarhetsanalys 

Under 2015 har en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen arbetats fram som ett led i arbetet 

med kommunens krisberedskap. Några av de risker som identifierades i det arbetet omfattas även 
av åtgärderna i kommunens handlingsprogram för skydd mot olyckor: 

 Brand i skola/förskola 

 Skogsbrand 
 Olycka med farligt gods transport 
 Översvämning 

5.2 Återkommande olyckor/dimensionerande händelser 

För att få en övergripande bild av vilka händelser som är återkommande i Håbo kommun 

redovisas de händelser som räddningstjänsten har larmats till under den senaste 5-årsperioden, 
dvs år 2010-2014. Statistiken är hämtad från räddningstjänstens verksamhetssystem Core om 
inget annat anges. 

 
Figur 2. Insatser i Håbo 2010-2014 

 

Under denna femårsperiod har räddningstjänsten larmats ut till 747 händelser, vilket 

ger ett snitt på ca 150 händelser per år. 187
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5.3 Jämförelse av de vanligaste räddningstjänstuppdragen 

I Figur 3 har de vanligaste räddningstjänstuppdragen jämförts med rikssnittet, det regionala 
snittet samt jämförbara kommuner. Samtliga siffror är per 1 000 invånare. Valet av insatstyper 
baseras på hur ofta insatserna inträffar och/eller hur stora konsekvenser en viss olycka kan 

medföra. 

Röda celler visar att medelvärdet är högre än nationellt medelvärde. Gröna celler 

visar att medelvärdet var detsamma som rikssnittet eller lägre. 

  

Brand i 
byggnad 

 

Brand ej i 
byggnad 

 

Trafikolycka 
 

Utsläpp 
farligt 
ämne 

 

Drunkning 
 

Automatlarm 

 

Sverige 0,99 1,50 1,67 0,28 0,04 3,43 
 

Uppsala län 1,13 1,67 1,4 0,26 0,03 2,73 

       
 

Håbo 1,19 1,51 1,51 0,26 0,01 3,79 
 

Tierp 1,38 1,39 2,24 0,21 0,03 2,99 
 

Upplands- 
Bro 

0,95 1,62 1,86 0,32 0,04 1,88 

       
 

Enköping 1,42 1,72 2,34 0,43 0,04 3,24 
 

Lidköping 1,18 1,16 1,45 0,19 0,02 3,93 
 

Vänersborg 0,93 1,3 1,7 0,25 0,04 4,11 

Figur 3. Jämförbara värden per 1 000 inv (Källa: IDA, MSB) 

188



 

 PROGRAM 9(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

Brand i byggnad 

Insatsstatistiken visar att Håbo ligger över rikssnittet samt det regionala snittet när det gäller 
”Brand i byggnad”. 

Statistiken visar att 61 % av ”Brand i byggnad” under denna period har skett i 

bostadshus. Figur 4 visar i vilken typ av byggnad bränder har inträffat under perioden 

2010-2014. 

 

Figur 4. Brand i byggnadstyp år 2010-2014 

Det finns enligt statistiken ingen större skillnad i sannolikheten att råka ut för 

brand i bostad utifrån bostadstyp. 

 

Figur 5. Brand i byggnadstyp Figur 6. Bostadsbestånd (Statistiska centralbyrån) 

Det brinner främst i tätorterna där många människor bor och/eller rör sig. Figur 7 

åskådliggör var räddningstjänsten har larmats ut till ”Brand i byggnad” under den 

senaste femårsperioden. 
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Figur 7. Brand i byggnad, Bålsta år 2010-2014 

Antalet bränder i byggnad stiger i takt med befolkningstillväxten. 

 

Figur 8. Trend, ”Brand i byggnad” 
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Den vanligaste brandorsaken som har kunnat fastställas vid ”Brand i byggnad” är någon 

form av tekniskt fel, följt av glömd spis och soteld. Okänd brandorsak är dock vanligt och i 

denna kategori finns förmodligen ett stort antal bränder som har anlagts med uppsåt. 

 
Figur 9. Brandorsak, ”Brand i byggnad” år 2010-2014 

Skadebilden vid ”Brand i byggnad” har varierat något de senaste åren. År 2014 var det enda 

året under perioden som en person omkom till följd av ”Brand i byggnad”. 

 

Figur 10. Skadebild, ”Brand i byggnad” (IDA, MSB) 191



 

 PROGRAM 12(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

Trafikolyckor 

Statistiken visar att Håbo kommun ligger under rikssnittet och jämförbara kommuner men något över 
det regionala snittet. Insatsstatistik visar att motorvägen (E18) sticker ut med en tredjedel av samtliga 
trafikolyckor, se Figur 11. 

 

Antal trafikolyckor 2010-2014 

Enköpings kommun  495 

Håbo kommun  166 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
33,28% 

5,90% 

1,97% 

Totalt  661 
 

 
Urval av större vägar 

Antal trafikolyckor på E18  220 

Antal trafikolyckor på v 55  39 

Antal trafikolyckor på v 70  13 

Figur 11. Trafikolyckor år 2010-2014 

Trendanalysen visar att antalet trafikolyckor ökar, se Figur 12. Detta är dock till stor del 

beroende på det höga antal trafikolyckor under år 2012. Antalet trafikolyckor år 2012 och 

till viss del år 2013 tros i huvudsak bero på väderförhållandena under årets kalla månader. 

Snön låg kvar länge under våren 2012 (ca 15 april) och kom relativt tidigt senhösten 2012 

(28 nov) enligt SMHI. Under perioden januari-april och oktober-december 2012 inträffade 

totalt 125 trafikolyckor, att jämföra med medelvärdet samma period övriga år vilket ligger 

på 83,5. 

 
Figur 12. Trend, trafikolyckor år 2010-2014 

Skadebilden för trafikolyckor visar på en ökande trend i antalet skadade, dock ökar inte 

skadornas omfattning. 
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Figur 13. Skadebild, Trafikolyckor år 2010-2014 (Källa: Strada) 

 

 

Figur 14. Skadebild, Trafikolyckor år 2010-2014 (Källa: Strada) 
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Brand ej i byggnad 

”Brand ej i byggnad” är den tredje vanligaste händelsetypen som räddningstjänsten i förbundet 

larmas ut på efter automatlarm och trafikolyckor. För brandobjekt, se Figur 15. 

 

Figur 15.”Brand ej i byggnad”, objektstyp (%) 

Bränder som uppstår i andra objekt än i byggnader är ofta anlagda. Därefter sticker 

brandorsakerna ”Okänd” samt ”Tekniskt fel” ut. Erfarenhetsmässigt är flertalet av 

de bränder där brandorsak är okänd även dessa anlagda med uppsåt. 

 

Figur 16. Brandorsak, ”Brand ej i byggnad” år 2010-2014 

Trenden för ”Brand ej i byggnad” är minskande, se Figur 17. 
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Figur17. Trend, ”Brand ej i byggnad” 
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5.4 Stora olyckor 

Stora olyckor är olyckor som ökar påfrestningarna på samhället och räddningstjänstorganisationen 

utöver det normala där många människor är drabbade direkt eller indirekt. En trafikolycka med buss 
kan till exempel påverka ett stort antal människor direkt, medan en trafikolycka med farligt gods kan 
påverka ett stort antal människor indirekt genom att stora vägavsnitt får stängas av och/eller genom 

att miljön påverkas negativt. 

Räddningstjänsten Enköping-Håbo har identifierat tre områden som bedöms kunna ge 

upphov till stora olyckor. Utöver dessa områden kan en större brand (t ex på en nattklubb) 

eller trafikolycka (t ex med en turistbuss) få förödande konsekvenser. De områden som har 

identifierats som särskilt riskfyllda är: 

 Olycka vid en verksamhet med omfattande hantering av farliga ämnen 
 Olycka vid transport av farligt gods 

 Vissa typer av naturolyckor av mer lokal karaktär 

Farlig verksamhet 
 

 

Figur18. Placering av farliga verksamheter år 2015 

I Håbo finns en verksamhet som omfattas av Lag (1999:381) och förordningen om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så 

kallade Sevesolagstiftningen). Företaget är Gyproc AB vilka hanterar LNG i sin 

verksamhet vilket är en brandfarlig naturgas. Då verksamheten omfattas av nämnda 

lagstiftning finns höga krav på ett aktivt säkerhetsarbete och tillsynen av detta arbete 

ligger på länsstyrelsen utifrån Sevesoklassning och räddningstjänsten utifrån 2:4-

klassningen. Anläggningen ligger så till att påverkan på tredje man bedöms vara liten, i 

händelse av olycka. Information om anläggningen och hur medborgarna informeras vid en 

händelse finns beskrivet på kommunens webbplats. 
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Olycka vid transport av farligt gods 

E18 är den största transportleden för farligt gods genom kommunen. Mätningar under september 

2006 visade att 33 000-66 000 ton transporterades på motorvägen under mätperioden. 
Komprimerade, ej brandfarliga gaser, var det mest transporterade godset (upp till 22 200 ton) men 
samtliga riskklasser var representerade. För den totala bilden av transporter under september 2006, se 

Figur 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur19. Mängd transporter, Farligt gods (Källa: MSB) 

 

 

 

Det transporteras även farligt gods på järnvägen genom förbundet där brandfarlig 

vätska står för, i stort sett, samtliga transporter. 

Naturolyckor 

Inom denna kategori omfattas större olyckor som i grunden har orsakats av väderfenomen som t ex 

skyfall och stormvindar. Identifierade följder av dessa väderfenomen och som kan få negativa 
konsekvenser är: 

 Stora snömängder 

 Ras och skred 
 

Stora snömängder får stora konsekvenser på hela samhället och så även 

räddningstjänstorganisationen där framkomlighet och kommunikation kan bli svår. 

Införandet av kommunikationssystemet Rakel har ökat möjligheten för god kommunikation 

både internt inom räddningstjänsten samt externt med andra samhällsaktörer som använder 

sig av systemet. 

Enligt SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har inga kända ras eller skred inträffat i 

Håbo kommun. Sannolikheten för större ras eller skred bedöms vara låg och dess 

konsekvenser skulle endast bli lokala. En ras- eller skredolycka bedöms därför kunna 

hanteras inom ramen för den normala räddningstjänstorganisationen. 
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5.5 Slutsatser riskbild 

Kommunen har en bred riskbild med en av landets mest trafikerade motorvägar, industrier som 
hanterar farliga ämnen samt Sveriges största insjö, Mälaren. Genom att studera tidigare händelser kan 
följande slutsatser dras: 

 Håbo kommun sticker ut negativt när det gäller bränder jämfört med andra kommuner.
 Olyckstyperna ”Brand i byggnad” samt ”Trafikolycka” är i en stigande trend, medan ”Brand ej i

byggnad” är i en sjunkande trend.

 Personskadebilden när det gäller ”Brand i byggnad” är inte ökande trots att antalet bränder ökar.
Allt fler skadas i trafikolyckor, men där ökar inte skadornas omfattning.

 Sannolikheten för att råka ut för brand är i stort densamma oberoende av boendeform, men

konsekvensen bedöms kunna bli större i flerbostadshus då fler hushåll kan påverkas direkt av
händelsen. Fastighetsägare och nyttjanderättsinnehavare har en stor del i att reducera sannolikhet
och konsekvens för brand.

 En tredjedel av trafikolyckorna inträffar på E18, vilket också är en väg med stor mängd transporter
farligt gods samt busstrafik. För att reducera sannolikheten för en större olycka på vägarna är det
viktigt att samverkan sker med väghållare och andra aktörer i förebyggande syfte.

 När det gäller stora olyckor bedöms konsekvensen vid en olycka på någon av förbundets farliga
verksamheter bli liten ur ett samhälls- och räddningstjänstperspektiv, i huvudsak utifrån
anläggningarnas placering.

 För att reducera sannolikheten för en större brand på t ex ett äldreboende är det viktigt att
kommunernas olycksförebyggande arbete håller hög kvalitet och att ett systematiskt
brandskyddsarbete bedrivs i lokalerna.
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6. Förebyggande arbete 

6.1 Kommunens organisation vid en allvarlig kris eller svår samhällsstörning 

Under 2015 införs en ny stabsmetod för krisledningsorganisationen (tjänstemän 

och politiker) i kommunen. För att tydliggöra krisorganisationen har metodstöd och 

funktionskort tagits fram. De nya rollerna kommer att utbildas och övas under 

mandatperioden med start hösten 2015. 

6.2 Skade- och incidentrapporteringssystem 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, kap 3 § 1 ska kommunen se till att åtgärder vidtas för 
att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för 
att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Detta görs genom kommunens 

incidentrapportering där små brister och avvikelser kan fångas upp och åtgärdas innan en allvarligare 
händelse inträffar. Kommunen behöver utveckla sin förmåga att hantera skade- och 
incidentrapporteringen så att den blir ett underlag för planeringen av arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbetet. 

6.3 Utbildning 

Räddningstjänsten erbjuder utbildningar inom brandskydd, systematiskt 
brandskyddsarbete, vuxen HLR

2 
med hjärtstartare och vuxen HLR med L-ABC

3
.

Verksamheterna ansvarar för att säkerställa att den personal som har behov av utbildning 
får det. 

Räddningstjänsten utbildar även skolelever i förskoleklass samt årskurs 2, 5 och 8 i 

samverkan med polisen och ambulansen. 

6.4 Systematiskt brandskyddsarbete 

Arbetet med att utveckla kommunens systematiska brandskyddsarbete påbörjades hösten 2014. Våren 
2015 antog kommunfullmäktige riktlinjer för det systematiska brandskyddsarbetet samt 

kommunövergripande brandskyddsregler. Syftet med riktlinjerna och reglerna är att stödja 
verksamheterna i SBA arbetet och ge fastighetsenheten rätt förutsättningar för att kunna ta sitt ansvar 
som ansvariga för det byggnadstekniska brandskyddet. 

6.5 Trafiksäkerhet 

Gatuenheten, räddningstjänsten, polisen och Håbo trafiksäkerhetsråd anordnar varje år en 

trafikutbildning för alla åttondeklassare. Utbildningen som började som en mopedutbildning har nu 
utvecklats till att vara en trafikutbildning med information om droger och olycksverkan samt 
utbildning i livräddning. Håbo trafiksäkerhetsråd är en frivillig organisation som tillsammans med 

polisen och gatuenheten samverkar kring dessa frågor. 

Gatuenheten och barn- och utbildningsförvaltningen har även börjat arbeta med att 

trafiksäkra skolvägar. Förhoppningen är att arbetet ska leda till färre skolskjutsar och att 

fler barn och ungdomar cyklar eller går till skolan. 

6.6 Social oro 

Håbo kommun arbetar aktivt med drog- och brottsförebyggande samt folkhälsorelaterade 

frågor och samverkar aktivt både internt och externt med bland annat polisen genom ett 

samverkansavtal, Tryggare Uppsala län och interna samverkansgrupper, tex Hälso- och 

trygghetsrådet. 

2
 Hjärt- och lungräddning 

3
 Lägesbedömning, andning, blödning och chock 
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6.7 Risk och säkerhet i fysisk planering 

Plan- och utvecklingsavdelningen arbetar med detaljplaner och översiktsplaner där hänsyn tagits till 
risker för olyckor och människors hälsa och säkerhet. Räddningstjänsten är en av remissinstanserna. 
Krav på säkerhet och riskhänsyn finns i plan- och bygglagen (2010:900). 

6.8 Den enskildes ansvar 

På kommunens och räddningstjänstens webbplatser, www.håbo.se och www.rtjeh.se finns 

information så att den enskilde själv ska kunna bidra till sin egen säkerhet och för att kunna 

fullgöra sina skyldigheter enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. På 

räddningstjänstens webbplats finns en mängd information för den enskilde och även en 

interaktiv utbildning om brandsäkerhet i hemmet. 

6.9 Förmåga att förebygga och agera vid bostadsbränder 

För att minska antalet bränder i bostadsmiljöer och konsekvenser av dessa kommer 

räddningstjänsten att genomföra informationsbesök i hemmen. Besöken sker företrädesvis i 

områden med flerbostadshus. Aktiviteten genomförs i samarbete med 

Brandskyddsföreningen på uppdrag av MSB. 

6.10 Tillsyn 

Kommunfullmäktige har genom beslut om förbundsordning
4
 delegerat ansvaret för 

tillsynsverksamheten till räddningstjänstens förbundsdirektion. 

Målet med tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor är att hjälpa den enskilde 

att minska riskerna för en olycka. Tillsynen ska även säkerställa att såväl byggnad och 

inredning som organisation och personal är väl rustade för en eventuell brand eller annan 

olyckshändelse. 

Tillsyn av brandskydd genomförs regelbundet, vid behov och genom temafokusering. 

Regelbunden tillsyn utförs i tillsynspliktiga objekt med intervaller som bestäms utifrån 

verksamhetens risknivå. Oplanerad tillsyn utförs vid behov exempelvis vid misstanke om 

bristande brandskydd eller bristande hantering av brandfarlig vara, samordnat med andra 

myndigheter eller som del av remisshantering från andra myndigheter. Tillsyn genom 

temafokusering genomförs årligen i verksamheter som inte omfattas av regelbunden tillsyn. 

Tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor utförs i alla 

verksamheter som hanterar tillståndspliktig mängd brandfarliga och explosiva varor 

(undantaget vissa verksamheter där MSB
5
 
är tillsynsmyndighet). 

Verksamhetsmål 

Kommunernas tillsynsverksamhet regleras av en plan för tillsyn och tillstånd som beslutas av 
räddningstjänstens förbundsdirektion för varje mandatperiod. Frister för tillsyn variera från ett till sju 

år beroende på vilken verksamhet som bedrivs. För byggnader med mycket bra tekniskt brandskydd 
och ett fullt fungerande organisatoriskt brandskydd kan fristen förlängas efter särskild bedömning. 
Förbundet ska genomföra 250 tillsyner per år. Effekten av tillsynerna följs upp årligen i 

räddningstjänstens verksamhetsplan. 

För att uppnå volymmålet avsätter förbundet 1,7 årsarbetare för tillsynshandläggning och 

0,5 årsarbetare för processledning. Tillsynsarbetet fördelas över totalt 15 handläggare. 

 

Yrkeskategori 
 

Antal handläggare 
 

Antal tillsynsuppdrag per år (totalt) 
Brandingenjör 2 80 

                                                           
4
 Förbundsordning för Räddningstjänsten, Enköping-Håbo, STY-0244 

5
 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
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Insatsledare 5 100 

Styrkeledare 3 30 

Brandman 5 50 

Den som utför tillsynen ska minst ha genomgått kursen ”Tillsyn A”
6
 
eller liknande tidigare 

utbildning. Förbundet har som långsiktig målsättning att samtliga tillsynshandläggare ska 

ha genomgått kursen ”Tillsyn B”
7
. För att uppnå denna målsättning har en särskild 

kompetensutvecklingsplan för tillsynshandläggare tagits fram. 

6.11 Rengöring och brandskyddskontroll 

Sotning består av två delar: rengöring och brandskyddskontroll. Rengöring sker för att avlägsna 

sotbeläggningar och sker enligt, av kommunen, fastställda frister. Brandskyddskontroll är en 
noggrann teknisk besiktning som sker enligt frister från MSB. 

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor framgår att kommunen får tillåta att en 

fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt 

betryggande sätt. 

Räddningstjänsten har huvudansvar för sotningsverksamheten och prövar ansökningar från 

fastighetsägare som vill rengöra sin egen anläggning. Medlemskommunerna har tecknat 

entreprenadavtal med en privat näringsidkare som utför lagstadgad brandskyddskontroll 

och rengöring inom sotningsdistriktet. Frister för sotning regleras i planen för tillsyn och 

tillstånd som beslutas av räddningstjänstens förbundsdirektion för varje mandaperiod. 

Frister för brandskyddskontroll regleras genom nationella föreskrifter som beslutas av 

MSB. 

Sotningsverksamheten följs löpande upp genom rapportering om utfärdande av 

förelägganden och förbud till förbundsdirektionen. 

6.12 Olycksundersökning 

När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen undersöka olyckan och i skälig omfattning 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. 

Räddningstjänsten ansvarar för olycksundersökningar
8
 
efter räddningsinsats. 

Olycksundersökning genomförs på olika sätt och med olika omfattning beroende på hur 

omfattande insatsen varit. Ju mer omfattande insats desto mer omfattande undersökning av 

olyckan och mer omfattande krav på dokumentation. För detta arbete finns särskilda 

riktlinjer framtagna där nivåindelning och kriterier för utredningarbetet framgår. Av 

riktlinjerna framgår även målgrupper och kommunikationsplan för erfarenhetsåterförening 

efter olycksundersökning. 

Volymmålet för olycksundersökning är att, utöver ordinarie insatsrapporter, årligen 

sammanställa minst 4 olycksutredningsrapporter och 2 insatsutvärderingsrapporter. 

För detta arbete avsätter förbundet 0,17 årsarbetare för undersökningsarbete och 0,02 

årsarbetare för processledning. Olycksundersökningsarbetet fördelas över 5 st särskilt 

utbildade utredare/utvärderare. 

Kategori Antal utredare Antal rapporter per år (totalt) 
Brandutredare 2 2 

Olycksutredare 2 2 

                                                           
6
 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet, kurs A, MSB 

7
 Tillsyn och annan olycksförebyggande verksamhet, kurs B, MSB 

8
 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, kap 3 § 10 
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PROGRAM 22(23) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 

Insatsutvärderare 1 2 

Den som utför olycksutredningar på en nivå som innebär att en särskild 

undersökningsrapport ska sammanställas ska minst ha genomgått kursen 

”Olycksutredning” eller ”Brandplatsundersökning”
9
. Förbundet har som långsiktig

målsättning att samtliga utredare ska ha genomgått kursen ”Brandplatsundersökning”
10

.

För att uppnå denna målsättning har en särskild kompetensutvecklingsplan tagits fram. 

7. Mål för det förebyggande arbetet 

7.1 Nationella mål 

De nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas är enligt Lag (2003:788) om 

skydd mot olyckor: 

 Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt

skydd mot olyckor11.
 Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom

godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt12.

7.2 Mål 

Håbo kommun ska under mandatperioden 2015-2018 arbeta för att minska antalet bränder 

och trafikolyckor. 

7.3 Genomförande och uppföljning 

Utifrån de antagna riktlinjerna för det systematiska brandskyddsarbetet och kommunövergripande 

brandskyddsregler sker implementering i alla kommunala verksamheter under mandatperioden. 
Kommunen ska se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder 
samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 

bränder
13

.

Verksamheterna behöver på ett systematiskt sätt arbeta med att analysera risker, förebygga 

skador och minimera konsekvenserna av skador och störningar i verksamheten. 

Rapporteringen av incidenter
14

, tillbud
15 

och risker där små brister och avvikelser fångas

upp och åtgärdas innan en allvarligare händelse inträffar är en viktig komponent i 

rishanteringsarbetet. Kommunen behöver utveckla sin förmåga att hantera skade- och 

incidentrapporteringen så att den blir ett underlag för planeringen av arbetsmiljö- och 

säkerhetsarbetet. 

Andra sätt att minska antalet bränder kan även vara att göra riktade insatser mot särskilt 

sårbarar målgrupper inom ramen för Lag (2003:788) om skydd mot olyckor. Det kan vara 

informationsinsatser om äldres säkerhet, brandsäkerhet och social oro. Polisen kommer att 

avlägga medborgarlöfte och där har kommunen en viktig samverkansroll. 

Varje nämnd ansvarar för att utifrån detta handlingsprogram för skydd mot olyckor 

planera och bedriva ett kontinuerligt förebyggande arbete inom ramen för lagstiftningen 

samt följa upp det arbetet. Detta görs lämpligast i verksamheternas verksamhetsplaner. 

Effekten mäts genom åtgärdernas påverkan på olycksstatistiken. Säkerhetssamordnaren 

följer upp utfallet och återrapporterar i delårs- och årsbokslut. 

9
 Olycksutredning, grund eller Brandplatsundersökning 1 vecka, MSB 

10
 Brandplatsundersökning 3 veckor, MSB 
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 PROGRAM 23(23) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00937 nr 87648 
 

 

8. Referenser 

MSB (2011). Vägledning för Kommunala handlingsprogram, MSB246. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 24 Dnr 2018/00759 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete och reg-
ler för brandskydd i kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

med tillhörande regler för brandskydd i kommunens verksamheter. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för systematiskt brand-

skyddsarbete med tillhörande kommunövergripande brandskyddsregler an-

tagna i kommunfullmäktige 2015-05-04, § 31 

Sammanfattning 

Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 

SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 

att kommunen är skyldig att: 

Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för liv-

räddning eller annan olyckshändelse 

Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla byggnads-

tekniska åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning 

Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare organi-

sera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning med 

mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med brandskyddsfrå-

gorna har riktlinjer och brandskyddsregler tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 22 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, daterad 2018-12-19 

Regler för brandskydd inom kommunens verksamheter, daterad 2019-01-08 

Ärende 14
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 22 Dnr 2018/00759  

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete och reg-
ler för brandskydd i kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

med tillhörande regler för brandskydd i kommunens verksamheter. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för systematiskt brand-

skyddsarbete med tillhörande kommunövergripande brandskyddsregler an-

tagna i kommunfullmäktige 2015-05-04, § 31  

Sammanfattning  

Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 

SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 

att kommunen är skyldig att: 

Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för liv-

räddning eller annan olyckshändelse 

Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla byggnads-

tekniska åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning 

Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare organi-

sera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning med 

mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med brandskyddsfrå-

gorna har riktlinjer och brandskyddsregler tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, daterad 2018-12-19 

Regler för brandskydd inom kommunens verksamheter, daterad 2019-01-08  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00759 nr 87643 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Lightowler, Säkerhetssamordnare 
0171-525 44 
louise.lightowler@habo.se 

 

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete och regler för 
brandskydd i kommunens verksamheter 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 

med tillhörande regler för brandskydd i kommunens verksamheter. 

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare riktlinjer för systematiskt 

brandskyddsarbete med tillhörande kommunövergripande 

brandskyddsregler antagna i kommunfullmäktige 2015-05-04, § 31  

Sammanfattning 

Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt 

SRVFS (2003:10) och lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Detta innebär 

att kommunen är skyldig att: 

– Säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för 

livräddning eller annan olyckshändelse 

– Vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla 

byggnadstekniska åtgärder eller underhåll och service av 

säkerhetsutrustning 

– Att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet. 

 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare 

organisera arbetet, utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning 

med mera så att medarbetarna inte skadas. 

För att säkerställa att kommunen arbetar systematiskt med 

brandskyddsfrågorna har riktlinjer och brandskyddsregler tagits fram.  

Uppföljning 

Riktlinjerna och reglerna ses över årligen för att kunna revideras vid behov. 

Beslutsunderlag 

– Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete, daterad 2018-12-19 

– Regler för brandskydd inom kommunens verksamheter, daterad 2019-

01-08  

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnaren 

Författningssamlingen 
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Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2019-02-25, §§ xx 

Giltighetstid Mandatperioden 2019-2022 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnaren 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLER FÖR 

Brandskydd i 

kommunens 

verksamheter 
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00759 nr 87634 

Gäller för  Samtliga verksamheter inom Håbo kommun 

Tidpunkt för Inför ny mandatperiod 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Kommunfullmäktige, 2015-05-04, § 31 

Relaterade styrdokument Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
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 REGLER 3(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00759 nr 87634 
 

 

  

Regler för brandskydd i kommunens verksamheter 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Regler för brandskydd i kommunens verksamheter 3 

1. Inledning 4 

2. Generella brandskyddsregler 4 

2.1 Regler för att förebygga brands uppkomst 4 

2.2 Regler för att minska brandspridning 5 

2.3 Regler för att underlätta släckning 5 

2.4 Regler för att underlätta utrymning 5 

2.5 Regler för Heta arbeten 5 

2.6 Regler för aktiviteter där brandlarmet stängs av 5 

2.7 Incidentrapportering 6 

2.8 Rutiner för tillfälliga besökare och entreprenörer 6 

2.9 Regler för övriga tillfälliga uthyrningar 6 
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 REGLER 4(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00759 nr 87634 
 

 

 

1. Inledning 

Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor
1
. Detta innebär att kommunen är skyldig att: 

 säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller 

annan olyckshändelse 

 vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla byggnadstekniska 

åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning 

 att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet 

 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare organisera arbetet, 

utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning med mera så att medarbetarna inte 

skadas. 

Regler för brandskydd i kommunens verksamheter är ett komplement till riktlinjer för 

systematiskt brandskyddsarbete och gäller samtliga kommunens verksamheter. 

2. Generella brandskyddsregler 

2.1 Regler för att förebygga brands uppkomst 

 Brandrisker och brandtillbud ska rapporteras genom kommunens incidentrapportering 

 Rökförbud råder i samtliga lokaler med kommunal verksamhet 

 Det är viktigt att kontrollera att samtliga levande ljus är släckta innan lokalen lämnas 

 Levande ljus ska alltid användas med omdöme 

 Ingen brännbar utrustning får förvaras i elrum, ventilationsrum eller pannrum 

 Grenuttag bör bara användas tillfälligt och får inte vara anslutet till annat grenuttag 

 Blinkande lysrör ska bytas omedelbart 

 Endast säkerhetsglimtändare ska användas 

 Strykjärn, kaffebryggare, lösa element och annan mobil elektrisk utrustning som kan 

lämnas på ska kopplas in över timer 

 Matlagning, kaffekokning och dylikt får endast ske i utrymmen avsedda för detta 

 Dörrar i korridorer och trapphus måste vara stängda eller uppställda på magnet 

 Brännbart material får inte ställas närmare än 9 meter från byggnad. 

                                                           
1
 Därutöver har samhället krav på brandskydd enligt en rad andra lagstiftningar såsom Plan- och bygglagen 

(PBL), Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) 
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 REGLER 5(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00759 nr 87634 
 

 

2.2 Regler för att minska brandspridning 

 Stäng dörren till kontorsrum eller arbetsplats när du lämnar arbetet för dagen 

 Städning ska ske regelbundet och returpapper och annat avfall ska inte lagras så att 

onödiga mängder brännbart material samlas 

 Alla textilier, gardiner mm ska uppfylla gällande SS- och EN-krav i kommunens 

offentliga lokaler. Vid användning av dekorer, banderoller eller dylikt ska brandhärdiga 

material användas 

 Brandfarlig vara, handsprit och gasflaskor får enbart förvaras på för dem avsedda platser 

 Gasflaskor ska vara förankrade och behållarventilen avstängd vid arbetsdagens slut 

 Branddörrar får inte ställas upp med kil, snöre eller på annat sätt 

 Inga ingrepp får ske i byggnadernas brandcellsgränser utan att först skriftligt meddela 

fastighetsenheten. 

2.3 Regler för att underlätta släckning 

 Brandskyddsutrustning får inte blockeras 

 Framkörningsvägar för räddningsfordon ska vara framkomliga och vid behov snöröjda. 

2.4 Regler för att underlätta utrymning 

 Möbler, varor eller annat får inte ställas upp i utrymningsvägar eller trapphus 

 Utrymningsvägar ska skyltas både ut- och invändigt. 

2.5 Regler för Heta arbeten 

Intyg för "Heta arbeten" avkrävs alla hantverkare som använder svets, värmepistoler eller 

skärverktyg. Heta arbeten på tillfällig arbetsplats ska bedrivas i enlighet med Svenska 

brandskyddsföreningens och försäkringsbolagens säkerhetsregler. Behörig tillståndsansvarig 

för Heta arbeten ska intyga att reglerna uppfylls genom att fylla i och signera 

tillståndsblankett. 

Den som är utsedd att vara tillståndsansvarig ska ha Heta arbeten utbildning och vara 

certifierad. 

2.6 Regler för aktiviteter där brandlarmet stängs av 

För aktiviteter där brandlarmet manuellt stängs av, tex. vid lucia med levande ljus, 

användning av rökmaskin eller liknande krävs nedan rutin: 

 Endast utbildad anläggningsskötare har rätt att stänga av brandlarmet 

 Tid för på- och avstängning samt signatur dokumenteras i kontrolljournal som finns i 

brandskåpet 

 Utse minst två brandvakter som är utrustade med brandsläckare eller annan lämplig 

utrustning för uppdraget (hink med vatten/vattenslang). 

Observera att dessa personer ersätter brandlarmet! 

 Ha tillgång till fungerande telefon för att kunna ringa 112 vid behov 
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 REGLER 6(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-08 KS 2018/00759 nr 87634 
 

 

 

 Utrymningsvägar ska vara fria och utrymningskyltar ska lysa 

 Anläggningsskötaren ansvarar för att återställa larmet igen efter avslutad aktivitet. 

2.7 Incidentrapportering 

Syftet med incidentrapporteringen är att genom förebyggande åtgärder i kombination med 

utbildning/information minimera eller om möjligt eliminera de risker som förorsakat 

incidenten. 

2.8 Rutiner för tillfälliga besökare och entreprenörer 

Entreprenörer som avser utföra arbete i byggnaden ska informeras om vilka 

brandskyddsregler som gäller. 

2.9 Regler för övriga tillfälliga uthyrningar 

Den tillfälliga nyttjaren ansvarar för att vid särskilda event inhämta erforderliga 

myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. 

Den tillfälliga nyttjaren ansvarar för att se till att det i lokalen/anläggningen inte vistas fler 

personer än vad som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. Ansvarig 

uthyrare ska informera om ansvarsfördelningen. 

Tillfälliga övernattningar får endast ske i lokaler anpassade för detta och efter att 

överenskommelse om detta gjorts och enligt de anvisningar som meddelas av uthyraren. 

Den tillfälliga nyttjaren kan komma att bli betalningsskyldig ifall de blir skyldiga till 

exempel till en uppkommen brand, aktivering av ett larm eller orsakar andra skador i 

fastigheten.  

Den tillfälliga nyttjaren ansvarar för att riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete samt 

regler för brandskydd i kommunens verksamheter efterlevs. 
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Antaget av Kommunfullmäktige 

Antaget 2019-02-25, §§ xx 

Giltighetstid Mandatperioden 2019-2022 

Dokumentansvarig Säkerhetssamordnaren 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Riktlinjer för 

systematiskt 

brandskydds-

arbete 
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Diarienummer KS 2018/00759 nr 87353 

Gäller för  Samtliga verksamheter inom Håbo kommun 

Tidpunkt för Inför ny mandatperiod 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Kommunfullmäktige, 2015-05-04, § 31 

Relaterade styrdokument Inga 
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 RIKTLINJER 3(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-19 KS 2018/00759 nr 87353 
 

 

  

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete 
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4.2 Ansvarsfördelning 5 
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fastighetsägare  5 

6. Nyttjanderättshavare (verksamheten) 5 

6.1 Verksamheten ansvarar för att: 6 

7. Utbildningsplan 6 

8. Bilaga 1  6 
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 RIKTLINJER 4(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-19 KS 2018/00759 nr 87353 
 

 

 

1. Inledning 

Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och 

lag (2003:778) om skydd mot olyckor
1
. Detta innebär att kommunen är skyldig att: 

 säkerställa att det finns säkerhetsutrustning för släckning av brand, för livräddning eller 

annan olyckshändelse 

 vidta åtgärder i förebyggande syfte. Det kan till exempel gälla byggnadstekniska 

åtgärder eller underhåll och service av säkerhetsutrustning 

 att upprätta en skriftlig redogörelse av brandskyddet 

 

Utöver kraven i ovanstående lag ska kommunen som arbetsgivare organisera arbetet, 

utforma arbetslokaler, tillhandahålla skyddsutrustning med mera så att medarbetarna inte 

skadas. 

2. Syfte 

Denna riktlinje beskriver hur kommunen ska arbeta systematiskt för att hålla en acceptabel 

nivå på brandskyddet. 

3. Avgränsning 

Till riktlinjerna hör regler för brandskydd inom kommunens verksamheter. 

4. Fastighetsägare 

Fastighetsenheten är fastighetsägare för kommunens fastigheter och ansvarar för 

byggnadernas byggnadstekniska brandskydd. Gränsdragningen mellan fastighetsägaren och 

verksamheterna (nyttjanderättshavaren) avseende ansvar för det systematiska 

brandskyddsarbetet regleras enligt nedan. 

4.1 Fastighetsägaren ansvarar för att: 

 varje byggnad har en utsedd fastighetsförvaltare som ansvarar för att fastighetsenheten 

utför sin del av det systematiska brandskyddsarbetet 

 varje byggnad har en utsedd brandskyddskontrollant som genomför regelbundna 

kontroller av det byggnadstekniska brandskyddet och meddelar verksamhetens 

brandskyddsansvarige när kontrollerna utförs 

 de regelbundna kontrollerna dokumenteras och att dokumentationen finns tillgänglig för 

verksamheten 

 de brister i brandskyddet som upptäcks i byggnaden åtgärdas 

 det finns uppdaterade orienterings- och kontrollritningar samt utrymningsplaner för varje 

byggnad 

 det finns släckutrustning tillgänglig i kommunens byggnader och att dessa kontrolleras 

årsvis av ramavtalsentreprenör 

 det finns upprättad brandskyddsdokumentation för byggnader där kommunal verksamhet 

bedrivs 

 byggnaden är anpassad för den verksamhet som bedrivs och att nödvändiga installationer 

(utrymningslarm) görs enligt gällande regler. 

 

                                                           
1
 Därutöver har samhället krav på brandskydd enligt en rad andra lagstiftningar såsom Plan- och bygglagen 

(PBL), Boverkets byggregler (BBR), Arbetsmiljölagen (AML) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

(LBE) 
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 RIKTLINJER 5(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-19 KS 2018/00759 nr 87353 
 

 

4.2 Ansvarsfördelning 

Anskaffning avser inköp av ny eller kompletterande utrustning. Underhåll avser planerat 

löpande underhåll, reparationer och revideringar. Varje byggnad har en utsedd 

fastighetsförvaltare som ansvarar för att uppgifterna utförs enligt denna riktlinje. 
 Anskaffning Underhåll Kontroll Anmärkning 

Byggnadstekniskt brandskydd 

Brandcellsgränser Ägare Ägare Ägare  

Branddörrar Ägare Ägare Ägare/ 

Nyttjare 

 

Ventilationsanläggning Ägare Ägare Ägare Enligt plan 

Brandtekniska installationer 

Brandlarm Ägare Ägare Ägare Månads/kvartals/års-

service 

Brandvarnare Nyttjare Nyttjare Nyttjare Årlig översyn 

Vattensprinkler Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Brandgasventilation/ 

Rökluckor 

Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Brandtätning Ägare Ägare Ägare Enligt plan 

Brandsläckningsutrustning 

Brandsläckare Ägare Ägare Ägare/ 

Nyttjare 

Årlig översyn 

Brandposter Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Brandfiltar Nyttjare Nyttjare Nyttjare Årlig översyn 

Släckanläggningar Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Utrymning 

Utrymningsplaner Ägare Nyttjare Ägare/ 

Nyttjare 

Nyttjaren bekostar 

revidering vid 

verksamhetsförändring 

Hänvisningsarmaturer Ägare Ägare Ägare/ 

Nyttjare 

Årlig översyn 

Nödljusarmatur Ägare Ägare Ägare Årlig översyn 

Efterlysande 

markeringar 

Ägare Ägare Ägare/ 

Nyttjare 

Årlig översyn 

Övrigt 

Första Hjälpen samt 

”utrymningskit” 

(åtgärdskort/väst/ 

utrymningskort) 

Nyttjare Nyttjare  Nyttjare Ska märkas ut på 

utrymningsplaner 

5. Kommunal verksamhet i inhyrda lokaler som ägs av extern 
fastighetsägare 

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetens byggnadstekniska brandskydd. Kommunens 

fastighetsenhet ansvarar för att de inhyrda fastigheterna har ett godkänt brandskydd. 

6. Nyttjanderättshavare (verksamheten) 

De kommunala verksamheterna är nyttjanderättshavare både i de kommunala och de inhyrda 

lokalerna. 
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 RIKTLINJER 6(6) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-19 KS 2018/00759 nr 87353 
 

 

6.1 Verksamheten ansvarar för att: 

 utse en brandskyddsansvarig som enligt upprättad arbetsbeskrivning ansvarar för att 

verksamheten utför sina uppgifter enligt denna riktlinje 

 säkerställa kunskapsnivån genom att medarbetarna är utbildade enligt utbildningsplanen 

nedan (deltagandet ska dokumenteras) 

 säkerställa att alla medarbetare vet var utrymningsvägar och släckutrustning finns 

 säkerställa att fastighetsägaren och fastighetsenheten meddelas skriftligen inför 

verksamhetsförändringar som kan påverka brandskyddet samt inför om- och 

tillbyggnader i lokalerna 

 felanmäla brister gällande det byggnadstekniska brandskyddet eller utrustning för 

släckning och larmning 

 ha en nödlägesberedskap
2
 vid en brand/olycka och verksamheten ska därigenom kunna 

göra en egen första insats och kunna utrymma lokalerna 

 genomföra och dokumentera utrymningsövningar 

 ha en dokumenterad organisation för det systematiska brandskyddsarbetet för 

verksamheten 

7. Utbildningsplan 

Den allmänna brandskyddsutbildningen ska skapa ett brand- och säkerhetsmedvetande hos 

alla medarbetare. Syftet är att alla medarbetare ska kunna ta egna initiativ och ha förmåga att 

upptäcka och eliminera risker samt agera rätt vid tillbud. Extrapersonal (tex. praktikanter 

och timanställda) ska erhålla en grundläggande brand- och säkerhetsinformation. 

 

Brandsskyddsansvariga ska få utbildning specialanpassad för ansvarsområdet. 

Utbildning Person/befattning Frekvens Utförare 

Systematiskt 

brandskyddsarbete 

(SBA) 

Verksamhetsansvarig 

= brandskyddsansvarig 

Utbildning ska 

genomföras innan 

uppdraget påbörjas. 

sedan var tredje år 

Räddningstjänsten 

Brandskyddsutbildning Samtliga anställda Var tredje år Räddningstjänsten 

HLR – vuxen De som behöver Var tredje år Räddningstjänsten 

Barn HLR Förskolepersonal Var tredje år Räddningstjänsten 

Brand- och 

säkerhetshetsinformation 

Samtliga Vid introduktion Verksamhetsansvarig 

Heta arbeten Tillståndsansvarig 1 heldag, var femte 

år 

Olika 

utbildningsarrangörer 

Anläggningsskötare – 

brandlarm 

Anläggningsskötare Vid behov Ramavtalsentreprenör 

(certifierad enligt 

SBF 1008) 

8. Bilaga 1 

Regler för brandskydd i kommunens verksamheter. 

                                                           
2
 Ha en beredskap för att kunna utrymma 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 25 Dnr 2018/00573 

Program emot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan emot våldsbejakande

extremism. 

Sammanfattning 

Program emot våldbejakande extremism är ett aktiverande dokument för att 

säkerställa arbetet i de kommunanala verksamheterna emot våldsbejakande 

extremism samt säkerställa samverkan med andra aktörer vid behov. Pro-

grammet ger stöd vid utformning av åtgärder för att löpande göra nya ställ-

ningstaganden och prioriteringar för åtgärd.  

Kommunens uppdrag och ansvar är framförallt att arbeta förebyggande med 

insatser och strukturer som motverkar våldsbejakande extremism i samver-

kan med polis och andra aktörer.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 23 

KS 2018/00573 nr 86034 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbetad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande 

ändringar i dokumentet till kommunfullmäktige: 

Bilaga 1, s 10, genusperspektiv ändras till individperspektiv.  

Bilaga 2, s 11, lägg till offentliga platser under plats.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag med Michael Rubbestads (SD) ändringar och finner att så sker.  

Ärende 15
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 23 Dnr 2018/00573  

Program emot våldsbejakande extremism 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan emot våldsbejakande 

extremism.    

Sammanfattning  

Program emot våldbejakande extremism är ett aktiverande dokument för att 

säkerställa arbetet i de kommunanala verksamheterna emot våldsbejakande 

extremism samt säkerställa samverkan med andra aktörer vid behov. Pro-

grammet ger stöd vid utformning av åtgärder för att löpande göra nya ställ-

ningstaganden och prioriteringar för åtgärd.  

Kommunens uppdrag och ansvar är framförallt att arbeta förebyggande med 

insatser och strukturer som motverkar våldsbejakande extremism i samver-

kan med polis och andra aktörer.    

Beslutsunderlag 

KS 2018/00573 nr 86034   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-11-06 KS 2018/00573 nr 86046 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Charlotta Bjälkebring Carlsson, Barn- och 
ungdomskoordinator 
0171-52871 
charlotta.carlsson@habo.se 

 

Program emot våldsbejakande extremism 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna plan emot våldsbejakande 

extremism.    

 

Sammanfattning 

Program emot våldbejakande extremism är ett aktiverande dokument för att 

säkerställa arbetet i de kommunanala verksamheterna emot våldsbejakande 

extremism samt säkerställa samverkan med andra aktörer vid behov. 

Programmet ger stöd vid utformning av åtgärder för att löpande göra nya 

ställningstaganden och prioriteringar för åtgärd.  

Kommunens uppdrag och ansvar är framförallt att arbeta förebyggande med 

insatser och strukturer som motverkar våldsbejakande extremism i 

samverkan med polis och andra aktörer.    

 
Ärendet 

Reviderad förkortad upplaga med tydligare lydelser och åtgärder gällande 

arbetet med att värna demokratin och därigenom motverka uppkomsten av 

våldsbejakande extremism och dess grogrunder. Beredningen har skett i 

samråd med polismyndigheten.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Redan idag finns samverkansrutiner inom det brottsförebyggande arbetet. 

Beroende på förändrad lägesbild kan arbetet dock behöva ändras och 

förstärkas. Förslaget ger verksamheterna handlingsutrymme att i samverkan 

vidta de åtgärder en förändrad lägesbild visar behövs. 

Uppföljning 

Arbetet följs upp kontinuerligt i befintliga arbetsgrupper i samverkan med 

polis. En ny plan föreslås aktualitetsprövas vid ny mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

– KS 2018/00573 nr 86034   

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen 

Polisen 

Samtliga förvaltningar  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2018-10-22  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 199 Dnr 2018/00573  

Samverkan för ett tryggare Håbo 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.  

Sammanfattning  

Enligt den Nationella samordnaren emot våldsbejakande extremism ska 

varje kommun ta fram en lokal lägesbild över den egna situationen med 

våldsbejakande extremism. Den aktuella planen med handlingsplan, aktivi-

teter och indikatorer att använda vid lägesbedömning beskriver hur ett så-

dant arbete systematiskt ska genomföras i Håbo kommun.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-10-09 § 164 

KS 2018/00573 nr 84007 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar på återremiss med följande motivering: 

Att konkretisera dokumentets lydelser med tydligare och mer raka åtgärder, 

minimera mängden generaliseringar samt minimera mängden formuleringar 

som öppnar upp för tolkning. Handlingsplanen skall vara tydlig och direkt.  

Beslutsgång 1 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen avser att återremittera ärendet eller 

att avgöra ärendet idag. Ordförande finner att ärendet avgörs idag. 

Votering begärs och ska verkställas.  

Ajournering  
Ajournering begärs, kommunstyrelsen ajourneras i två minuter.  
 

Beslutsgång 2  
Sammanträdet återupptas och ordförande fastställer voteringsordningen. 

Ja-röst för återremiss, Nej-röst för att avgöra ärendet idag.  

Omröstningsresultat 

Ja-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene Zeland Bo-

din (C), Anette Erling Jivenius (L), Christian Nordberg (MP), Fred Rydberg 

(KD), Agneta Hägglund (S), Helen Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), 

Sven-Olov Dväring (S), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD), 

Owe Fröjd (Båp) 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-10-22  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Voteringen utfaller med 13 Ja-röster. 

 

Ordförande finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och livsmiljö  
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Antaget av Kommunfullmäktige  

Antaget … § … 

Giltighetstid Tillsvidare 

Dokumentansvarig Koordinator för brottsförebyggande frågor  

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

PROGRAM EMOT 

Vålds-

bejakande 

extremism 
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00573 nr 86034 

Gäller för  Samtliga Håbo kommuns nämnder och förvaltningar 

Tidpunkt för Programmet aktualitetsprövas vid ny mandatperiod 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner Första upplagan 

Relaterade styrdokument Kommun polisöverenskommelse samt medborgarlöfte 
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 PROGRAM 3(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-11-06 KS 2018/00573 nr 86034 

 

 

  

Program emot våldsbejakande extremism 

 

Innehåll 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 2 

Program emot våldsbejakande extremism 3 

1. Inledning  4 

2. Syfte  4 

3. Avgränsning 4 

 Bilaga 1 Handlingsplan  10 

 Bilaga 2 Riskindikatorer för lägesbeskrivning 11 
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 PROGRAM 4(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-11-06 KS 2018/00573 nr 86034 

 

 

1. Inledning 

Enligt Nationella samordnaren emot våldsbejakande extremism ska varje kommun ta fram 

en lokal lägesbild över den egna lokala situationen. Arbetet med att värna demokratin och 

därigenom motverka våldsbejakande extremism och dess grogrunder är en av de viktigaste 

grundläggande delarna en kommun har att arbeta mot när det gäller kampen emot terrorism.  

En kommuns uppdrag är vidsträckt i frågor som rör insatser emot våldsbejakande 

extremism. Arbetet spänner över förvaltningsgränser, myndigheter och privata aktörer, ut-

anför den kommunala organisationen och omfattar ett främjande, förebyggande, åtgärdande 

till ett rehabiliterande ansvar. Syftet är att förebygga uppkomst av våldsbejakande extremism 

och minimera de följdeffekter som kan uppstå. Stöd för insatserna finner kommunen i de 

lagar och förordningar som reglerar demokratiska fri och rättigheter och kommunernas 

arbete inom exempelvis skola, kultur och socialtjänst. Hur ansvaret är fördelat i kommunen 

är att åskådliggöra organisationens bredd. 
1
 Handlingsplan bilaga 1.  

 

2. Syfte 

Program emot våldbejakande extremism är ett aktiverande dokument för att säkerställa 

arbetet i de kommunanala verksamheterna samt att samverkan sker med myndigheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Programmets inriktning är att ge stöd vid utformning av 

kommande åtgärder och insatser. Beredskap ska finnas för att löpande göra nya 

ställningstaganden och prioriteringar inom den kommunala organisationen. 

Det är viktigt att arbetet implementeras i kommunens samverkansöverenskommelse med 

polisen, ett samverkansavtal där bägge parter enats om ett fördjupat arbete inom vissa 

områden, då våldsbejakande extremism framförallt är en polisiär eller säkerhetspolisiär 

fråga. 

Kommunens uppdrag och ansvar är framförallt att arbeta förebyggande med insatser och 

strukturer som motverkar våldsbejakande extremism i samverkan med andra aktörer.  

 

3. Avgränsning  

Det kommunala uppdraget 

En kommun har många uppdrag, ett av dem är att företräda och ansvara för grundlags-

skyddande värden i samhället. 
2
  

Att bygga starka demokratiska system och sociala skyddsnät samt identifiera och motverka 

uppkomsten av sociala risker och hot, är ett uppdrag. Genom en lokal lägesbild kan problem 

lyftas upp och åskådliggöra vilka problem som finns och vad som behöver åtgärdas. Arbetet 

förutsätter samverkan med polisen för att göra en avvägning huruvida problemet är 

kommunens ansvar eller inte. Med hjälp av en lokal lägesbild kan en bedömning göras för 

att se om några eller någon våldsbejakande miljö finns och hur respektive myndighet kan 

arbeta med detta. I samverkan med polisen görs årligen en lokal lägesbild inom ramen för 

det brottsförebyggande arbetet i enlighet med modell bilaga 2.  

 
                                                           
1
 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, strategi, 2016 

2
 Regeringens handlingsplan för att värna demokratin och att motverka våldsbejakande extremism, 2011 
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 PROGRAM 5(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-11-06 KS 2018/00573 nr 86034 

 

 

 

Begrepp  

Inom diskussionen om terrorism, extremism och våld i politiskt eller religiöst syfte talas det 

om tre våldsbejakande nivåer, dessa är: 
3
 

Radikalism: Viljan att i grunden genomdriva omfattande förändringar av samhället. 

Extremism: Att ha överdrivna långtgående avvikande åsikter från normen, söka ensidiga och 

absoluta svar och inte acceptera demokratin eller demokratiska utgångspunkter. 

Våldsbejakande extremism: Accepterar våldsanvändning och stödjer eller utövar ideologiskt 

motiverat våld för att främja en åsikt eller situation.  

Tre radikala miljöer 

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är satta att stärka och utveckla det 

förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Verksamheten syftar till att förebygga 

ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism.  

Myndigheten har definierat tre ideologiska, politiska och religiösa miljöer som trots skilda 

politiska syften och måltavlor förespråkar hot och våld som ett legitimt medel för att försöka 

förändra samhället: 

 Den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön. 

 Den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön. 

 Den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön. 

Den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön 

Miljön omfattar rörelser och ideologier som är baserade på idén att ett territorium tillhörande 

en viss etnicitet, ras eller kultur får försvaras med våld mot andra etniciteter, raser eller 

kulturer som inte har sitt ursprung här. 
4
 

Det är inom den här grupperingen som den svenska nationalsocialismen är hemmastadd. 

Nationalstaten och den vita rasens överlägsenhet/överlevnad behöver inte bara säkerställas, 

den behöver med våld försvaras mot dess angripare, i detta fall ideologier och tankesätt som 

demokrati, mångkulturalism, globalism och mänskliga rättigheter. Till rörelsen knyts tankar 

om en global konspiration som leds av judiska nätverk samt politiska rörelser som 

exempelvis liberalismen. Fienden är, förutom judarna, även islam, som de uppfattar som 

politisk och inte religiös samt kommunismen/socialismen. Krigiska referenser är sakrala, 

våld är inte en metod – det är ett självändamål som aktivt uppmuntras. Rörelsen bygger sin 

ideologi på tydliga patriarkala strukturella könsroller. Symboler och symbolik är viktiga för 

att både markera tillhörighet som avståndstagande.  Avhoppare respekteras inte, utan hotas 

och baktalas. 
5
 

Den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön 

Miljön inrymmer ideologier baserade på föreställningen att det finns en förtryckt grupp som 

med våld behöver försvaras mot en förtryckande grupp. Hit kan förutom den så kallade 
                                                           
3
 Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, strategi 2016 

4
 FOI Rapport. 2016, Lisa Kaati 

5
 Nazismen i Sverige 1980-99, musikerna, myterna, riterna, Helene Lööw 
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 PROGRAM 6(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-11-06 KS 2018/00573 nr 86034 

 

 

autonoma vänstern även räknas de miljö-/djurrättsaktivister som förespråkar våld, liksom 

grupper av våldsamma motdemonstranter. 
6
 

Inom den här gruppen finns vissa autonoma nätverk långt ut på vänsterkanten. Antifascistisk 

aktion (AFA), den numera upplösta Revolutionära fronten och delar av syndikaliströrelsen 

är tre exempel. Den gemensamma nämnaren är att de är löst sammansatta nätverk som 

uppstår och försvinner över tid. Majoriteten förespråkar inte våld men det finns 

undergrupper som har viljan och uppmuntrar till våldshandlingar som ett medel och metod 

för sin sak. Sloganen ”antifascism är alltid självförsvar” är viktig då syftet med 

våldskapitalet ses som självförsvar.  

Genom begrepp som självförsvar glorifieras våldsmetoden som ett sätt att motverka 

konfrontation. De blir mer aktiva i samband med valår men kan däremellan i perioder i stort 

sett försvinna. Utpekade fiender är kapitalismen, nationalsocialismen och patriarkatet som 

förgör och förstör arbetarklassen. Utmärkande är att det är betydligt fler kvinnor i 

framträdande positioner än i de andra rörelserna, att den generella utbildningsnivån är högre 

än i de andra miljöerna och att det inte är några generella problem att kliva av. 
7
 

Den våldsbejakande islamistiska miljön 

Det är en ideologisk miljö som förespråkar våld på religiös grund. Även om religiös 

extremism ofta också innehåller politiska motiv, är det motiverat att behandla den under en 

egen rubrik, då dessa gruppers retorik tycks ha en särskild prägel som skiljer sig från övriga 

(det vill säga icke-religiösa) gruppers. 
8
 

Inom denna miljö brukar jihadistisk salafism räknas med terroristgrupper som Al-Shabbad, 

Al Quaida och inte minst Daesh – en väpnad salafijihadistisk terrormilis. Rörelsernas kärna 

har över tid varit riktad mot krig och konfliktytor i Centralasien, Mellanöstern och delar av 

den afrikanska kontinenten, där de krigat för införandet av strängt konservativa islamska 

tolkningar av Koranen.  

Epicentrum för detta har över tid varit i delar av Afghanistan, Syrien, Irak samt Somalia. År 

2014 utropade Daesh ett islamskt kalifat – en stat, till vilken, förutom den inhemska 

befolkningens storlek, även anslutit sig drygt 30 000 människor från hela världen. I takt med 

att kalifatet minskat i styrka och omfång har blicken riktats mot terrorism i fiendens 

hemländer, framförallt Västeuropa. Utmärkande för miljöns framgång har varit den skickliga 

propagandan via internet – sociala medier, men även via predikanter och rekryterare i slutna 

eller halvslutna sällskap. SÄPO definierade år 2016 den religiösa våldsbejakande 

extremismen som den största hotbilden mot Sverige med ca 2000 personer som uppmuntrar 

eller sympatiserar till våld. Rörelsen är ytterst patriarkal med tydliga ideologiska företrädare 

som uteslutande är män. Symbolik till såväl tidsenliga fenomen som referenser tillbaka till 

profeten Muhammeds tid är mycket viktiga och skickligt återgivna. De glorifierar döden, 

avhumaniserar dem som avviker från dess trosuppfattning och avskyr demokratin som 

styrelseskick då det i deras tolkning strider mot guds lag. 
9
 

                                                           
6
 FOI Rapport 2016, Lisa Kaati 

7
 Frank Lundgren, Inställningen till politiskt våld bland den autonoma vänstern i Sverige, Åbo Akademi, 2014 

8
 FOI Rapport 2016, Lisa Kaati 

9
 Magnus Ranstorp, Linus Gustavsson – Swedish Foreign Fighters, Försvarshögskolan, 2016 
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 PROGRAM 7(12) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-11-06 KS 2018/00573 nr 86034 

 

 

Kommunens grunduppdrag = främja demokratin 

I huvudsak kan en kommun beskrivas utföra två grunduppdrag. Det första är att förmedla 

och erbjuda olika välfärdstjänster som stärker och främjar människors liv och vardag. Det 

andra handlar om att främja den demokratiska processen genom att lyssna till och möta upp 

människors tankar, önskemål och idéer samt möjliggöra och underhålla ett dynamiskt 

jämställt samhällsbygge.  

I Håbo kommun ska alla ges goda förutsättningar att må bra och utvecklas. Här ingår allt 

från skolans fundament, till trygga stabila bostadsområden, servicenära verksamheter och 

rikt idrotts-, kultur- och friluftsliv samt trygghet av sociala skyddsnätet när livet är svårt. Här 

främjas arbetsmarknad, civilsamhälle och möten människor emellan. 

Frågor om socioekonomisk exkludering och utanförskap förekommer ofta i diskussionen om 

extremismens drivkrafter. Omständigheter såsom upplevd diskriminering eller arbetslöshet 

kan göra individer mer benägna att ansluta sig till antidemokratiska rörelser. Sådana faktorer 

kan också påverka individers förtroende för det demokratiska systemet. Individer som 

upplever att deras verklighet inte motsvarar samhällets förväntningar och normer känner ofta 

en frustration. Kollektiva känslor av vanmakt kan bli en grogrund till våld och göra att 

individer finner en tilltro till dogmatiska politiska lösningar. Därför kan en säga att ett 

robust, öppet och jämlikt samhälle är självvaccinerande mot extremism. 
10

 

Kommunens förebyggande arbete = stärka demokratin 

Skolan spelar en viktig roll för att stärka demokratin. Enligt skollag och läroplan ska 

utbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Bibliotek, 

fritidsverksamhet och kultur är andra viktiga arenor för uttryck och åsiktsbildning som ger 

förutsättningar för en levande demokrati. Verksamheter med värden och kvaliteter som 

förknippas med ett gott samhälle omfattar yttrandefrihet, kreativitet, humanism, mångfald 

och öppenhet. Vilket bidrar till att ifrågasätta och problematisera invanda föreställningar och 

tankemönster.  

Kommunens uppgift är att tidigt möta upp de behov som finns för att stärka och 

vidareutveckla samhället i demokratisk riktning. Det gör vi genom att ta in synpunkter från 

medborgarna, organisationer, rådgivande organ och genom den gemensamma lägesbild vi 

delar i samarbete med polis och andra viktiga aktörer i det brottsförebyggande arbetet. 

Håbos satsningar i det förebyggande arbetet vilar på beprövad erfarenhet och statistiskt 

underlag från exempelvis LHU
11

, KOLADA
12

, CAN
13

, SCB- medborgarindex
14

 och BRÅs 

nationella trygghetsundersökning. 
15

  

Kommunens åtgärdande insatser = förebygga våld 

Här är kommunens ansvar kopplat till enskilda eller några få individers situation. För att 

skydda en person eller dess omgivning från skada kan LVM-
16

 eller ett LVU-
17

 

                                                           
10

 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Regeringens skrivelse, 2011/12:44 
11

 Liv och hälsa ung, regional studie som genomförs vart annat år kring barn och ungas hälsa och levnadsvanor 
12

 Kommun- och landstingsdatabasen 
13

 Centralförbundet mot alkohol och narkotika 
14

 Statistiska centralbyrån 
15

 Brottsförebyggande rådet 
16

 Lagen om vård av missbrukare 
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omhändertagande inom socialtjänsten bli aktuellt. Genom avhopparverksamhet kan polis 

och socialtjänst bilda SIG
18

, för att få till en förändring och förmå personen lämna en 

våldbejakande rörelse. När polis och eller socialtjänst arbetar med individer i uppstarten av 

en kriminell bana används ofta olika typer av stöd och motiverande samtal i förebyggande 

syfte. Exempelvis kan en samordnad individuell plan (SIP) bli aktuell. Erbjudande om 

samtycke ges för att sekretessen inte ska bli ett hinder för samverkan. 

Kommunens rehabiliterande ansvar = återskapa och underlätta utträde 

Trots kommunens förebyggande insatser kan en individ på egen hand, eller med hjälp av 

andra, ansluta sig till en våldsbejakande rörelse. Om individen gör sig skyldig till brott ska 

detta lagföras och prövas i de rättsvårdande instanserna. När en person återkommer till 

kommunen från kriminalvård ska det finnas en förberedelse – så kallad EXIT. I en kommun 

av Håbos storlek kan det inte vara en permanent verksamhet. Om behov uppstår är det något 

som kommunen får upphandla när det blir aktuellt. Dock ska den förberedda strukturen 

finnas på plats och erbjudas vid första mötet med exempelvis socialtjänstens biståndsenhet. 

Tre målgruppsinriktade insatsnivåer 

 

Inom ramen för det kommunala uppdraget gör varje verksamhet en målgruppsanpassning 

och målgruppsanalys. För att veta till vem eller vilka insatsen vänder sig till.  

Den generella målgruppen 

Insatser som riktar sig till alla medborgare kommer även att fånga in delar av de riskgrupper 

vi avser att nå. Här arbetar ett brett spektrum av yrkesverksamma inom många av 

kommunens verksamheter, exempelvis förskola, skola, kultur och fritid. I Håbo kommun 

genomförs exempelvis en årlig ungdomsdemokratidag och i skolan utvecklas varje barns 

förmåga att arbeta i demokratiska former.  Fritid- och kultur erbjuder fritidsverksamheter 

som bygger på demokratins principer med brett deltagande från civilsamhället. Se vidare 

bilaga 1.  

                                                                                                                                                                                   
17

 Lagen om vård av unga 
18

 Social insatsgrupp 
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Den specifika målgruppen 

Nästa nivå i målgruppspyramiden är specifika problem eller unga i riskgrupper. Insatserna 

fokuserar på att identifiera målgrupper som riskerar att komma i kontakt med extremistiska 

tankegångar och försöka erbjuda alternativ. Arbetet bedrivs i de befintliga verksamheterna 

som arbetar förebyggande med ungdomar i riskzon. Fokus på insatserna återfinns inom 

socialtjänst främst via Bålstapolarna, skolans elevhälsoteam och inom skolsociala team eller 

i samverkan med polis. Myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa 

(14 kap.1§ SoL).   

Den individinriktade målgruppen 

Toppen på pyramiden symboliserar individuella insatser med fokus på den enskilde 

individens riskbeteende. Det kombineras med ett förebyggande arbete gentemot riskgrupper. 

Exempel på insats kan vara utredning inom socialtjänst kopplat till SIG (social insatsgrupp) 

och eller andra kombinerade utredningar där sjukvården och psykiatrin, polisen eller 

specialpedagoger finns inkopplade och som på ett eller annat sätt arbetar med enskilda 

personer. En samordnad individuell plan (SIP) kan vara aktuell att genomföra. Vid 

överenskommelse med polisen kan social insatsgrupp bildas. När misstanke om brott begåtts 

uppmanas berörd göra polisanmälan.  

Bakgrundsfaktorer att ha i beaktande vid utformande av gemensam 
lägesbild19 

Bakgrundsfaktorer ska alltid beaktas vid bedömning av den lokala lägesbilden. Ju fler av 

dessa faktorer som finns i en kommun, desto större risk för uppkomst och förekomst av 

våldsbejakande miljöer. Se vidare riskindikatorer för lägesbedömning bilaga 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           

19 handledning och rekommendationer för lokal lägesbildsbedömning, nationella samordnaren 2017 

 

Bakgrundsfaktorer vid bedömning av risk 

Socialt utsatta områden 

Ökad polarisering i samhället 

Redan närvarande förekomst av en/flera våldsbejakande extremistiska miljöer i 

kommunen 

Personer som varit på träningsläger eller deltagit i våldshandlingar utomlands 

Politiska och ideologiska temperaturhöjningar 

Tidigare historia av våldsbejakande extremism i kommunen 

Extremistmiljöernas dynamik sinsemellan – en miljö spär på agitationen av en 

annan 

Våldsbejakande maskulinitetsideal 
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Bilaga 1  
Handlingsplan 

Insatsnivå Demokrati- 
uppbyggnad 

Demokrati- 
stärkande 

Vålds- 
förebyggande 

Åter- 
skapande 

Generell 
Främjande stöd: 
Medborgardialog 
Demokratidag 
Skola 
Gymnasium 
Förskola 
Elevråd 
Fritidsgårdar 
Föreningsliv 
Omvärldsbevakning 
Bildningsverksamhet 
Kultur 
Bibliotek 
Bålstapolare 
Generell utbildning 
Föräldrastöd 
Samverkanstruktur 
Generell information 

Kommunen har en 
jämlik och 
inkluderande lokal 
demokrati där 
varje instans i 
kommunen tar 
ansvar för sin 
verksamhets 
medborgaransvar 
och därigenom 
stärker de 
generella 
skyddsfaktorerna. 

 
 
 

En välfungerande 
samverkan inom 
kommunens olika delar och 
med externa myndigheter 
och organisationer för att 
värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism. 
 
Medarbetare som på olika 
sätt kan komma i kontakt 
med våldsbejakande 
extremism har tillgång till 
metoder och rutiner för att 
utföra rätt arbetsuppgifter. 
 
Lättillgänglig information till 
medarbetare och 
medborgare om vilket stöd 
kommunen kan erbjuda. 
 
Individperspektiv beaktas i 
val av metoder och rutiner 
samt analys.  

Kommunen har en 
god struktur för 
överlämning av 
information till 
berörda 
myndigheter – polis 
och säkerhetspolis, 
avseende lokal 
lägesbild för hela 
kommunen. 

 

Kommunen har 
en god struktur 
och avtal för  
samverkan 
mellan berörda 
myndigheter, 
som psykiatri,  
arbetsförmedling 
och  
försäkringskassa. 

Specifik 

Förebyggande stöd: 
Bålstapolare 
Föräldrastöd 
Anhörigstöd 
Behandling 
Utbildningssatsning 
Praktik 
Samverkan 
Rutiner 
Specifik information 
Orosanmälan (14 kap. 1 
§ SoL) 

Olika grupper, 
oberoende av 
ålder, könsuttryck, 
klasstillhörighet, 
kultur, kön, och 
etnicitet har 
tillgång och 
möjlighet att 
påverka sitt liv. 

Informationsinsatser 
avseende våldsbejakande 
extremism når fram till 
avsedda kommunanställda 
och medborgare. 
 
Välfungerande metoder och 
strukturer för att arbeta 
med tidiga insatser för att 
motverka uppkomst av 
våldbejakande extremism 
gentemot riskgrupper är 
implementerade och följs 
upp. 

Kommunen har en 
god struktur för 
överlämning av 
information till 
berörda 
myndigheter, polis 
och säkerhetspolis, 
avseende lokal 
lägesbild för 
specifika 
målgrupper eller 
orosbilder. 

Förvaltningar har 
en god struktur 
och avtal för 
samverkan 
mellan berörda 
myndigheter, 
såsom psykiatrin, 
arbetsförmedling 
och 
försäkringskassa, 
för  
rehabiliterings-
insatser. 

Individ 
Åtgärdande stöd: 
Avhopparstöd 
Anpassat stöd  
Behandling 
Utbildningssatsning 

Varje enskild 
medborgare i Håbo 
kommun har 
tillgång och 
möjlighet att 
utveckla sitt allra 

Välfungerande metoder och 
strukturer för att arbeta 
med insatser vid uppkomst 
av våldbejakande 
extremism gentemot 

Kommunen har en 
god struktur för 
individanpassade 
insatser kopplat till 
behovsbild där 
våldbejakande 
extremism är ett 

Kommunen har 
avtal med 
kommuner där 
EXIT-verksamhet 
kan erbjudas. 
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Boendestöd 
Praktikplats 
Arbetsstöd 
Myndighetssamarbete 
Åtgärdsrutiner 

bästa jag. riskindivider. bedömningsunder-
lag. 

Bilaga 2   
Riskindikatorer för lägesbedömning20 

Riskindikator Plats Ansvar Samarbete Indikator 

Omnämnande av kommunen på 
extremistiska sajter/nätet/ 
platser/byggnader/aktiviteter.  

Sociala medier, forum 
och hemsidor. 

Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Berörda förvaltningar. ja/nej 

Våldsbejakande extremistiska 
uttryck på sociala medier och 
internet. 

Sociala medier, forum 
och hemsidor. 

Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Personal inom skola, kultur- 
och fritid, social-tjänst, 
bostadsbolag, civilsamhälle 

ja/nej 

Demonstrationer/manifesta-
tioner/torgmöten, med 
extremistiska förtecken.  

Offentlig plats. Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Berörda förvaltningar, 
allmänhet och civilsamhället. 

ja/nej 

Medborgargarden (exempelvis 
Soldiers of Odin, shariapoliser, eller 
andra grupperingar). 

Offentlig plats. Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning. 

Berörda förvaltningar. ja/nej 

Hatbrott (angrepp, våld, hot, 
trakasserier och skadegörelse). 

Offentlig plats, lokal 
eller i hemmet. 

Polis, kommunstyrelsens 
förvaltning, socialtjänst, 
fastighetsenheten, 
bostadsbolag och 
yrkesverksamma med 
anmälningsplikt enligt 14 
kap.1§ SoL. 

Berörda förvaltningar, polis, 
räddningstjänst, 
försäkringsbolag, hälso- och 
sjukvård. 

ja/nej 

Föreläsningar och möten med 
extremistiska förtecken (slutna och 
öppna möten). 

Lokaler och internet. Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning, Kultur- och fritid 
i form av lokaluthyrare och 
polis. 

Polis, berörda förvaltningar, 
civilsamhället och tips från 
allmänheten. 

ja/nej 

Vit makt- konserter/nasheed21 eller 
andra konserter med extremistiska 
förtecken. 

Lokaler och internet. Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning, Kultur- och fritid 
i form av lokaluthyrare. 

Polis, berörda förvaltningar, 
civilsamhälle och tips från 
allmänheten. 

ja/nej 

Spridning av klotter och 
propaganda i både ritad,  
skriven, tryckt och digital form, 
med extremistiska uttryck.  

Offentliga platser och 
internet. 

Polis och kommunstyrelsens 
förvaltning, fastighetsenhet, 
bevakningsbolag, 
bostadsbolag och skolor. 

Polis, berörda förvaltningar, 
civilsamhället och tips från 
allmänheten. 

ja/nej 

Extrema yttringar, klädesplagg, 
hatsymboler och hälsningar kopplat 
till extremism. 

Offentliga platser och 
lokaler, skolor och 
föreningar. 

Polis och yrkesverksamma 
med anmälningsplikt enligt 
14 kap.1§ SoL. 

Berörda förvaltningar, 
civilsamhället och tips från 
allmänheten. 

ja/nej 

Otillåten påverkan mot 
förtroendevalda, tjänste-personer 
och journalister. 

Offentliga och 
arbetsplatser,  
internet och bostaden. 

Polis, kommun-styrelsen, 
partierna, och arbetsgivare. 

Polis, räddningstjänst, 
berörda förvaltningar, tips 
och de drabbade.  

ja/nej 

Försök till rekrytering. Offentliga platser, 
möteslokaler, 
föreningsliv, inter- net, 

Trossamfund, civilsamhället, 
yrkesverksamma med 
anmälningsplikt enligt 14 

Berörda förvaltningar, tips 
från allmänheten. 

 ja/nej 

                                                           
20

 handledning och rekommendationer för lokal lägesbildsbedömning, nationella samordnaren 2017 
21

 arabisk vokalmusik som antingen sjungs a cappella eller ackompanjerat av slagverk 
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trossamfund, och skolor. kap.1§ SoL och föreningsliv. 

Resor till krigszoner (inkluderande 
försök till resor till 
extremistkontrollerade områden). 

Offentliga och privata 
platser, 
kommunikations-medel. 

Polis, säkerhetspolis och 
yrkesverksamma med 
anmälningsplikt enligt 14 
kap.1§ SoL. 

Berörda förvaltningar, tips 
från allmänhet och vid behov 
kontakt med relevanta 
aktörer. 

ja/nej 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 27 Dnr 2018/00974 

Revidering av reglemente för uppdragsbeskrivning för 
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

Kommunstyrelsens förslag  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente uppdragsbeskrivning för kommu-

nalråd, oppositionsråd och gruppledare, daterad 2018-12-19, och upphäver 

därmed tidigare reglemente KS doknr: 2015.3047.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att inrätta två oppositionsråd. 

Med anledning av den nya politiska organisationen behöver reglemente för 

uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare re-

videras.  

Förslaget är framtaget av kommunalråd i samråd med oppositionsråden. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 26 

Förslag till nytt reglemente 2018-12-19 

Ärende 16
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 26 Dnr 2018/00974  

Revidering av reglemente för uppdragsbeskrivning för 
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar reglemente uppdragsbeskrivning för kommu-

nalråd, oppositionsråd och gruppledare, daterad 2018-12-19, och upphäver 

därmed tidigare reglemente KS doknr: 2015.3047.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att inrätta två oppositionsråd. 

Med anledning av den nya politiska organisationen behöver reglemente för 

uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare re-

videras.  

Förslaget är framtaget av kommunalråd i samråd med oppositionsråden.   

Beslutsunderlag 

Förslag till nytt reglemente 2018-12-19   
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-10 KS 2018/00974 nr 87744 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Revidering av reglemente för uppdragsbeskrivning för 
kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar reglemente uppdragsbeskrivning för 

kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare, daterad 2018-12-19, och 

upphäver därmed tidigare reglemente KS doknr: 2015.3047.  
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-10 att inrätta två oppositionsråd. 

Med anledning av den nya politiska organisationen behöver reglemente för 

uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

revideras.  

Förslaget är framtaget av kommunalråd i samråd med oppositionsråden.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

- 

Uppföljning 

Styrdokument följs upp i enlighet med kommunens riktlinjer för 

styrdokument. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till nytt reglemente 2018-12-19   

__________ 

Beslut skickas till 

Berörda 

Kansli, författningssamlingen  

Kommundirektör  
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Antaget av Kommunfullmäktige  

Antaget "[Ange datum och § för antagande]"  

Giltighetstid Tillsvidare  

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR 

Styr-

dokument 

REGLEMENTE  

Uppdragsbeskrivning 

för kommunalråd, 

oppositionsråd och 

gruppledare  
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Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

 

 

 

 

 

 

 

Diarienummer KS 2018/00974 nr 87338 

Gäller för  Kommunalråd, oppositionsråd, gruppledare  

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS doknr: 2015.3047  

Relaterade styrdokument - 
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 REGLEMENTE 3(4) 
 Datum Vår beteckning 

 2018-12-19 KS 2018/00974 nr 87338 
 

 

  

Uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare 

1 § Sammanfattning 

 

I Håbo kommun finns ett kommunalråd och två oppositionsråd samt gruppledare för 

respektive parti där kommunalråd och oppositionsråd även fullgör gruppledarens uppgifter 

för den egna partigruppen. 

 

Kommunalrådet företräder den politiska ledningen. Kommunalrådet är kommunstyrelsen 

ordförande och skall leda och samordna kommunstyrelsen verksamhet.  

 

Oppositionsråden företräder den politiska oppositionen, och skall vara demokratins 

kvalitetssäkring genom att säkerställa att de regerande följer de demokratiska spelreglerna. 

 

Vid representation skall den förtroendevalde i sin roll företräda den politiska linje och 

värdegrund som fastställts av kommunfullmäktige. 

 

Kommunalråd och oppositionsråd väljs för en tid motsvarande hela mandatperioden eller tills 

rådet väljer att avsäga sig sitt uppdrag.  

 

Gruppledare nomineras av det egna partiet för en tid som varje parti fastställer inom sig eller 

tills gruppledaren väljer att avsäga sig sitt uppdrag. Gruppledare väljs av fullmäktige.  

 

Kommunalråd, oppositionsråd och gruppledare skall aktivt arbeta för kommunens bästa och 

säkerställa att demokratin efterlevs.  

 

2 § Kommunalråd 

a) Kommunalråd, tillika kommunstyrelsens ordförande, svarar för ledning och samordning 

av kommunstyrelsens verksamhet. I uppdraget ingår beredning och föredragning av 

ärenden som faller inom ansvarsområdet, beslutsfattande enligt fastställd 

delegationsordning samt representation av Håbo kommun i officiella sammanhang.  

 

b) Kommunalrådet företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand den styrande 

majoriteten och i tredje hand det egna partiet. 

 

c) I händelse av frånvaro eller avsaknad av möjlighet att företräda kommunen vid ett 

specifikt tillfälle skall ansvaret i första hand delegeras kommunstyrelsens vice 

ordförande, i andra hand oppositionsråden, i tredje hand gruppledare inom majoriteten 

och i fjärde hand gruppledare inom oppositionen. 

 

 

3 § Oppositionsråd 
 

a) Oppositionsråd, tillika ledamot av kommunstyrelsen svarar tillsammans med 

kommunstyrelsens ordförande för samordningen av kontakterna mellan majoriteten och 

oppositionspartierna och beredning av ärenden inför kommunstyrelsens sammanträden.  
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b) Vid sammanträden i styrelser och nämnder där partier i opposition saknar representation 

eller insyn svarar oppositionsråden för att vidarebefordra relevant information till berörda 

gruppledare. 

 

c) Oppositionsråden företräder i första hand Håbo kommun, i andra hand det egna partiet 

eller eventuell politisk samverkan.  

 

 

4 § Gruppledare 
 

a) Gruppledare utses för varje parti representerat i fullmäktige med undantag för de partier 

som utsett antingen kommunalråd eller oppositionsråd. 

 

b) Gruppledare ansvarar för att hålla sig allmänt informerade om den kommunala 

verksamheten, inklusive de kommunala bolagen, och ansvarar för att informationen 

vidarebefordras till egna representanter i nämnder och styrelser samt den egna 

partiorganisationen. 

 

c) Gruppledare ansvarar för att leda den egna partigruppen i fullmäktige. I det ingår vissa 

administrativa åtaganden såsom att vidarebefordra viktig information till partigruppen 

samt tillse, såvitt detta är möjligt, att tjänstgörande ersättare finns på plats vid ordinarie 

ledamots frånvaro. 

 

d) Det åligger gruppledarna att efter beslut delta i vissa beredningsgrupper, kommittéer 

samt andra styrgrupper och samarbetsformer. Kommunalråd och oppositionsråd fullgör 

dessa uppgifter för den egna partigruppen. 

 

e) Det åligger gruppledare att delta i påkallade gruppledarträffar. Kommunstyrelsens 

ordförande är sammankallande vid dessa träffar. 

 

f) Vid gruppledarens frånvaro övergår ansvaret tillfälligt till annan av partiet utsedd 

ledamot representerad i fullmäktige. 

 

 

5 § Närvarorätt 

a) Kommunalråd och oppositionsråd äger rätt att närvara vid sammanträde med beredning, 

nämnd/styrelse eller för särskild arbetsuppgift tillsatt kommitté med undantag för 

ärenden som utgör myndighetsutövning. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-02-11 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 28 Dnr 2016/00457 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer

2003.238. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende fullmäkti-

ges arbete. 

4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut om återremiss

2018-12-10 § 167. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo kom-

mun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt ses 

över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera delar 

inaktuell. Förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s stan-

dardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån Håbos 

aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, vilket 

innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande arbetsordning. I 

arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges arbetssätt som 

fattats separat bakats in. 

Kommunfullmäktige återremitterade förslag till arbetsordning 2018-12-10 § 

167 med följande motivering: För att anpassa arbetsordningen så att den inte 

strider mot gällande lagstiftning som tillåter vald ledamot att framföra och 

debattera inom ramen för gällande ärende, samt att det rensas bort lagtext 

som ändå gäller. 

Därefter har politiska diskussioner förts vilket resulterat i att arbetsordning-

en lämnas för politiskt beslut, endast med ändringen att förslag till talartider 

som fanns med i tidigare version tas bort.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag arbetsutskott 2019-01-28 § 27 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss för att ta bort lagtext. Yrkar i andra 

hand att följande läggs till under interpellation:  

Ärende 17
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
 Sammanträdesdatum  
 2019-02-11  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

En interpellation ska senast besvaras på sammanträdet efter det då den ställ-

des.  

Michael Rubbetad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till Owe 

Fröjds (Båp) andrahands yrkande.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och till Owe 

Fröjds (Båp) andrahands yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande frågor om kommunstyrelsen avser avgöra ärendet idag eller 

återremittera det. Ordförande finner att ärendet avgörs idag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen besluter enligt arbetsutskottets för-

slag med Owe Fröjds (Båp) tillägg som andrahandsyrkande och finner att så 

sker.  

 
 
 

 

244



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2019-01-28  

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 27 Dnr 2016/00457  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer 

2003.238. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende fullmäkti-

ges arbete. 

4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut om återremiss 

2018-12-10 § 167.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo kom-

mun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt ses 

över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera delar 

inaktuell. Förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s stan-

dardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån Håbos 

aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, vilket 

innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande arbetsordning. I 

arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges arbetssätt som 

fattats separat bakats in.  

Kommunfullmäktige återremitterade förslag till arbetsordning 2018-12-10 § 

167 med följande motivering: För att anpassa arbetsordningen så att den inte 

strider mot gällande lagstiftning som tillåter vald ledamot att framföra och 

debattera inom ramen för gällande ärende, samt att det rensas bort lagtext 

som ändå gäller. 

Därefter har politiska diskussioner förts vilket resulterat i att arbetsordning-

en lämnas för politiskt beslut, endast med ändringen att förslag till talartider 

som fanns med i tidigare version tas bort.    

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Leif Zetterberg (C) och Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förslaget.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
 Datum Vår beteckning 

 2019-01-16 KS 2016/00457 nr 87846 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Clara Thorgren, Kommunsekreterare 
0171-52892 
clara.thorgren@habo.se 

 

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige antar ny arbetsordning för kommunfullmäktige.  

2. Kommunfullmäktige upphäver tidigare arbetsordning med nummer 

2003.238. 

3. Kommunfullmäktige upphäver övriga tidigare beslut avseende 

fullmäktiges arbete. 

4. Kommunfullmäktige upphäver kommunfullmäktiges beslut om 

återremiss 2018-12-10 § 167.  

 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo 

kommun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt 

ses över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera 

delar inaktuell. Förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån 

Håbos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, 

vilket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande 

arbetsordning. I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges 

arbetssätt som fattats separat bakats in.  

Kommunfullmäktige återremitterade förslag till arbetsordning 2018-12-10 § 

167 med följande motivering: För att anpassa arbetsordningen så att den inte 

strider mot gällande lagstiftning som tillåter vald ledamot att framföra och 

debattera inom ramen för gällande ärende, samt att det rensas bort lagtext 

som ändå gäller. 

Därefter har politiska diskussion förts vilket resulterat i att arbetsordningen 

lämnas för politiskt beslut, endast med ändringen att förslag till talartider 

som fanns med i tidigare version tas bort.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagen arbetsordning innebär inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Arbetsordningen ska ses över regelbundet i enlighet med kommunens 

riktlinjer för styrdokument 

Beslutsunderlag 

– Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 

– Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

– SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar   

__________ 

 

Beslut skickas till 

Kommunens alla nämnder, förvaltningar och kommunala bolag  246
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Förord 
I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. Det är en reviderad utgåva av det  
underlag till arbetsordning som ursprungligen gavs ut av Sveriges kommuner och Landsting 2016.  
Revideringen sker i anledning av den nya kommunallagen (2017:725). 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en 
arbetsordning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. För att underlätta 
anpassningen till lokala variationer, redovisas i vissa delar alternativa lösningar. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommu-
nalt beslutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsord-
ningar, utan även vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunal-
lagens bestämmelser om beslutsprocessen i fullmäktige. 

Författare till skriften har varit förbundsjuristen Emilia Danielsson och Lena Dalman med biträde av 
förbundsjuristerna Helena Linde och Staffan Wikell, alla verksamma vid avdelningen för juridik. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. 

 

Stockholm, juni 2018 

 

Germund Persson 

Avdelningen för juridik 

 

 

 

 

 

 

Upplysningar om innehållet 

Lena Dalman, lena.dalman@skl.se 

 

© Sveriges Kommuner och Landsting, 2018 
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ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

INLEDNING 

Detta underlag riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Vad som härefter sägs i underlaget avseende 
landsting omfattar även regioner enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. 

För vårt arbete har vi haft följande utgångspunkter: 

 innehållet i kommunallagen 

 utvecklingen av kommunal praxis 

 den kommunaldemokratiska utvecklingen 

 hänsyn till skiftande lokala förutsättningar i kommunerna och landstingen. 

Vår normalarbetsordning innehåller förslag till bestämmelser och kommentarer till dessa. Det bör betonas att det 
rör sig om ett underlag för lokala bedömningar, och att vår normalarbetsordning utgör ett exempel på hur en ar-
betsordning kan utformas. Mot den bakgrunden redovisar vi också ett flertal alternativa lösningar i kommentar-
delen. 

Erfarenheten visar att fullmäktiges grundläggande funktioner är desamma i alla kommuner och landsting men att 
det kan finnas olika uppfattningar i detaljfrågor. Det är därför naturligt att arbetsordningarna varierar inom de 
ramar som lagen tillåter. Hänsyn kan t.ex. tas till kommunens eller landstingets storlek, antalet partier i fullmäk-
tige, fullmäktiges storlek och hur man ser på fullmäktiges roll. 

Arbetsordningens regler avser att komplettera lagens bestämmelser. De får givetvis inte strida mot KL eller  
annan lag. Det rättsliga värdet på bestämmelserna i en arbetsordning kan variera. Vissa är av mer konstitutiv  
karaktär, medan andra närmast har karaktären av rena ordningsföreskrifter. Detta har betydelse för frågan om 
fullmäktige själv kan ge dispens från en bestämmelse i arbetsordningen vid ett visst tillfälle, eller om ett beslut 
om detta kräver enighet. Vidare har bestämmelsernas olika karaktär betydelse för frågan om en överträdelse av 
dem kan leda till att besluten upphävs vid ett överklagande. I 13 kap. 9 § KL anges att ett beslut inte behöver 
upphävas om ett fel inte haft betydelse för ärendets utgång. Ett sådant fel skulle t.ex. kunna vara överträdelser  
av renodlade ordningsföreskrifter i arbetsordningen. Presumtionen bör dock vara att de bestämmelser som tas in 
i arbetsordningen blir tvingande för fullmäktige. Detta måste därför beaktas vid införande av ytterligare bestäm-
melser i arbetsordningen. 

Fullmäktige har relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning och innehåll. I sakens natur 
ligger att fullmäktige inte bör tyngas av onödiga regler. Vissa frågor har dock ansetts vara av sådan vikt att de 
inte får lämnas oreglerade. I 5 kap. 72 § KL uppställs därför krav på att arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om 

1. antalet ledamöter i fullmäktige, 

2. när sammanträden ska hållas, 

3. anmälan av hinder att delta i sammanträden. 

4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring, 

5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts, 

6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar, 

7. förfarandet vid omröstningar, 

8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor, 

9. formerna för justeringen av protokollen, samt 
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10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter. 

 
Om fullmäktige med stöd av 8 kap.1 § KL har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen 
även innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas. Samma sak gäller om fullmäktige beslutat att 
ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. 

Utöver dessa obligatoriska bestämmelser kan arbetsordningen således komplettera KL där denna endast ger ram-
bestämmelser. I förarbetena betonas särskilt behovet av regler för slutna omröstningar (prop. 1990/91:117 s. 
194). I många fall är reglering i arbetsordning frivillig men det kan ändå fram- stå som angeläget att ta in be-
stämmelser som inte finns i KL. Dit hör t.ex. regler om ordförandens ”ordningsmakt”. 
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KAPITEL 1 
ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE 

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsord-
ning. 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP. 5-7 §§ KL) 

1§ Fullmäktige har ... ledamöter. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val av presidium ska 
förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige 
längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-
der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-
stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 
in till kommunstyrelsens kansli. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL) 

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 
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De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i okto-
ber. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presidium. 

EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 

9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga del-
tagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-
den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 

FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige  
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 
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Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta 
sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter 
ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när samman-trädet avbryts om  
tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte 
annat följer av lag. 

 

14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de  
avses bli ställda. 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast  
anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur 
att tjänstgöra. 

 

16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot 
att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att 
tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 14 och 15 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 
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UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 18 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera  
protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det 
senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd /regionråd 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

 

24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 
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Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.  
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får  
ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, 
om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

DELTAGANDE I BESLUT 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med ackla-
mation. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto- 
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upprops-
listan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

258



Arbetsordning för fullmäktige 13 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot 
avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns 
särskilda föreskrifter i lag. 

MOTIONER 

31 § En motion 

ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag 

ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer,
ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
får inte ta upp ämnen av olika slag,
väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 
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Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

INTERPELLATIONER 

34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli  
senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-
manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-
randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen/landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa 

den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 
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På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 
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EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. 

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som 
upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  
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KAPITEL 2 
KOMMENTAR TILL ARBETSORDNING FÖR  
FULLMÄKTIGE 

ANTALET LEDAMÖTER (5 KAP- 5-7 §§ KL) 

1 § Fullmäktige har ... ledamöter 

Kommentar: Enligt KL är det obligatoriskt för fullmäktige att ange antalet ledamöter i arbetsordningen. Vid 
lagändringarna 2014 infördes en möjlighet för kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder att 
minska antalet ledamöter till 21, och till 31 för kommuner med 16 000 röstberättigade invånare eller därunder. 
Detta med anledning av att det i de små kommunerna varit betydligt färre röstberättigade per fullmäktigeledamot 
jämfört med större kommuner. Reglerna om det minsta antalet ledamöter som får bestämmas finns i 5 kap. 5-7 
§§ KL. För ledamöterna i fullmäktige ska det finnas ersättare (5 kap. 8 § KL). KL hänvisar till vallagen 
(2005:837) där det finns bestämmelser om antalet ersättare. Arbetsordningen ska därför inte innehålla bestäm-
melser om antalet ersättare. Fullmäktiges grundbeslut om antal ledamöter styr tillämpningen av vallagens regler 
när antalet ersättare ska fastställas. 

PRESIDIUM (5 KAP. 11 § KL) 

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande 
samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium. 

Val av presidium ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång. 

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföran-
den anser att det behövs. 

Kommentar: KL ålägger fullmäktige att utse en ordförande och en eller flera vice ordförande och att bestämma 
tiden för uppdragen (5 kap. 11 § KL). Fullmäktige kan valåret bestämma att tiden för uppdragen ska vara kortare 
än den mandatperiod som gäller för fullmäktiges ledamöter. Fullmäktige bör i och med detta även fatta beslut 
om tidpunkten för nästa val av presidium. 

Fullmäktiges presidium har här förutsatts bestå av ordföranden och två vice ordförande. Fullmäktige kan dock 
välja att antingen bara ha en vice ordförande eller att ha fler än två vice ordföranden. Avgörande för detta är hur 
fullmäktige vill att representationen i presidiet ska se ut. 

Presidiet är numera ett organ. Detta motiveras av behovet att kunna ge presidiet uppgifter för att vitalisera full-
mäktiges arbete. De skyldigheter och rättigheter som ordföranden har enligt KL och andra lagar ankommer dock 
inte på presidiet utan ligger fortfarande på ordföranden ensam. På grund av de skiftande förhållandena och öns-
kemålen i kommunerna och landstingen har i bestämmelsen angetts att val till presidiet ska förrättas före ut-
gången av december månad valåret. Det ger möjlighet för kommunen och landstinget att samordna nominering 
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och val till presidieposterna med övriga nomineringar och val. Den kommun eller det landsting som så önskar 
kan givetvis föreskriva något annat, t.ex. att val till presidiet ska förrättas på det första sammanträdet med ny-
valda fullmäktige. 

Lagstiftaren har ansett det självklart att avgående fullmäktige inte kommer att välja presidium åt nyvalda full-
mäktige. Valen ska således förrättas någon gång under perioden den 15 oktober – den 31 december. Fullmäkti-
ges ordförande har, såsom angivits ovan, det formella ansvaret att leda fullmäktiges arbete. I och med att presi-
diet numera är ett kommunalrättsligt organ är det dock möjligt att ge presidiet särskilda uppgifter. På så sätt kan 
presidiet ges en mer aktiv roll när det gäller t.ex. planeringen av fullmäktigearbetet och kontakterna med styrel-
sen. De arbetsuppgifter som ska tilldelas presidiet ska fastställas i respektive kommuns/landstings arbetsordning. 
Det är i arbetsordningen som fullmäktige anger i vilken utsträckning presidiet ska ha en roll i t.ex. den strate-
giska planeringen och kontakterna med styrelsen och de politiska partiernas gruppledare (prop. 2013/14:5 s. 23). 
Eftersom det finns stora variationer i hur kommuner och landsting väljer att organisera sig och sitt arbete kan 
presidiets roll komma att variera mycket. Vi har därför inom ramen för detta normalförslag valt att i dagsläget 
inte ge några förslag på presidiets arbetsuppgifter utöver de som anges i 39 och 40 §§. Det är upp till varje kom-
mun/landsting att här fylla på med bestämmelser om presidiets arbetsuppgifter utifrån lokala bedömningar av 
presidiets roll. 

INTERIMSORDFÖRANDE, ÅLDERSPRESIDENT 

3 § Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäk-
tige längst tid (ålderspresidenten). 

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident. 

Kommentar: I 5 kap. 72 § första stycket 5 KL föreskrivs att arbetsordningen ska reglera vem som ska föra ordet, 
till dess att en ny ordförande har utsetts. Det är lämpligt att följa allmänt vedertagen praxis och låta den som har 
varit ledamot i fullmäktige längst tid, dvs. ålderspresidenten, fungera som interimsordförande. Bestämmelsen i 
3 § första stycket har utformats så att ålderspresidenten för ordet, till dess att hela presidiet har valts. 

Ålderspresidenten har, som framgår av de följande bestämmelserna, tilldelats uppgiften att fungera som ordfö-
rande, när samtliga i presidiet är förhindrade att sköta ordförandeskapet. 

FYLLNADSVAL TILL PRESIDIET M.M. 

4 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäk-
tige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. Om 
samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter. 

Kommentar: Denna paragraf reglerar bl.a. fyllnadsval till presidieposterna. Normalt bör en presidiepost inte vara 
vakant. Om en mycket kort tid kvarstår av mandatperioden kan emellertid fyllnadsval underlåtas. Bestämmelsen 
om fyllnadsval har därför utformats som en ”bör”-regel. 

Samtliga i presidiet bör ha samma mandattid. Därför anges att valet ska gälla för återstoden av tjänstgöringstiden 
för den som har avgått. 

HINDER FÖR ORDFÖRANDEN OCH VICE ORDFÖRANDEN 

Vice ordförande eller andre vice ordförande övertar automatiskt ordförandens samtliga funktioner när ordföran-
den är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag. Detta kan, men behöver inte regleras i arbetsordningen. 

Om samtliga i presidiet, på grund av sjukdom eller dylikt, är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande, 
ankommer det på ålderspresidenten att vara ordförande. Detta kan däremot behöva regleras. Ålderspresidenten 
bör kunna fungera som ordförande i alla lägen då samtliga i presidiet har förfall. I praktiken måste detta vara 
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sällsynt förekommande, men skulle t.ex. kunna bli aktuellt om samtliga i presidiet är jäviga vid en ansvarspröv-
ning. Givetvis hindrar inget att man också har en särskild regel om tillfällig ordförande. I så fall bör följande till-
lägg göras: 

Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande.  

UPPHÖRANDE AV UPPDRAGET 

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäkti-
gesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag un-
der återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-
stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges 
in till kommunstyrelsens kansli. 

Kommentar: Paragrafen tar sikte på förtroendevalda som upphör att vara valbara, 4 kap. 7 § KL. Deras uppdrag 
upphör vid första fullmäktigesammanträdet efter det att valbarheten upphörde. För att fullmäktige ska kunna 
fatta ett beslut innan uppdraget förfaller, är det nödvändigt att den förtroendevalde omgående ger in sin ansökan 
om att få kvarstå vid sitt uppdrag. Ärendet måste beredas. 

TID FÖR SAMMANTRÄDENA (5 KAP. 12 § KL)  

6 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad förutom juli och augusti. För varje år bestämmer full-
mäktige dag och tid för sammanträdena. 

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i  
oktober. 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med styrelsens presi-
dium. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 12 § första stycket KL ska fullmäktige bestämma när ordinarie sammanträden ska 
hållas. Detta är ett normalförslag och det finns således handlingsutrymme för fullmäktige att besluta om när sam-
manträde ska hållas. Detta kan ske med längre eller kortare intervaller än vad som föreslagits här. 

Som ett alternativ kan man överlåta åt ordföranden att bestämma vilken tid sammanträdena ska börja och därför 
inte i beslutet ange klockslagen för sammanträdena. Detta kräver dock att också allmänheten får reda på tiden. 
Normalt sker detta i tillkännagivandet på kommunens anslagstavla. Ordföranden har emellertid enligt 8 § i denna 
arbetsordning rätt att ändra tiden för ett visst sammanträde. 

Vilken dag det första sammanträdet lämpligen ska hållas och vid vilken tid sammanträdet ska börja påverkas av 
olika förhållanden. Det är därför mer praktiskt att låta den som ska ansvara för förberedelserna av sammanträdet 
att bestämma dagen och tiden för detta, dvs. ålderspresidenten. Denne bör dock samråda med styrelsens presi-
dium i frågan. Föreskrifter om detta finns i 6 § tredje stycket. 

Skälet till att vi angett att nyvalda fullmäktige ska sammanträda i oktober är att fullmäktiges mandatperiod räk-
nas från den 15 oktober. I förarbetena anges att det ur demokratisk synvinkel är av stor betydelse att valresultatet 
slår igenom så snabbt som det är praktiskt möjligt. Vidare anges att det är av betydelse att majoriteten i nyvalda 
fullmäktige ges möjlighet att påbörja genomförandet av eventuellt förändringsarbete så snart det är möjligt efter 
valet (prop. 2013/14:5 s. 45). Vi har därför valt att ange att första sammanträdet ska ske i oktober i stället för  
november. Budget och skattesats ska dock som tidigare fastställas först före utgången av november månad (11 
kap. 10-11 §§ KL). Dessutom ska val av presidiet samt styrelsen och nämnder liksom tidigare ske före utgången 
av december månad. 
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EXTRA SAMMANTRÄDE 

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena. 

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det 
eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet. 

Kommentar: 5 kap. 12  § andra stycket KL föreskriver att extra sammanträde ska hållas om styrelsen eller minst 
en tredjedel av ledamöterna i fullmäktige begär det. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det 
behövs. 

ÄNDRINGAR I SAMMANTRÄDESORDNINGEN 

8 § Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett samman-
träde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska 
ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska 
snarast tillkännages på kommunens anslagstavla. 

Kommentar: Ordförandens rätt att ställa in sammanträden och att ändra tiden eller dagen för ett sammanträde 
omfattar också att avkorta ett utsatt sammanträde, t.ex. att bestämma att ett flerdagssammanträde ska genomföras 
på en dag. Denna beslutanderätt har ordföranden bara innan sammanträdet har inletts. När sammanträdet väl har 
inletts är det fullmäktige som beslutar om detta. Har ordföranden beslutat att ställa in eller ändra tiden för ett 
sammanträde måste detta tillkännages för allmänheten på lämpligt sätt. Detta kan t.ex. göras genom ett anslag i 
anslutning till sammanträdeslokalen samt genom att uppgifterna tillkännages på kommunens/landstingets webb-
plats, dock inte på kommunens anslagstavla.  

PLATS FÖR SAMMANTRÄDE 
9 § Fullmäktige sammanträder i … 

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 13 § första stycket KL ska tillkännagivandet om ett sammanträde innehålla uppgift 
bl.a. om tid och plats för sammanträdet. Det åligger ordföranden att utfärda tillkännagivandet. Om fullmäktige 
varken i arbetsordning eller i särskilt beslut har fastställt platsen för sammanträdena, får ordföranden bestämma 
platsen. 

I vårt förslag har en regel tagits med som anger den ordinarie sammanträdesplatsen samt en rätt för ordföranden 
att bestämma om en annan plats för ett visst sammanträde. Det normala bör vara att sammanträden hålls inom 
kommunens/landstingets område, även om det är möjligt för fullmäktige att välja en annan plats. Eftersom det är 
viktigt att sammanträdet är tillgängligt för kommunens/landstingets medlemmar, bör det inte gärna hållas utanför 
kommunens/landstingets område. 

DELTAGANDE PÅ DISTANS (5 KAP. 16 § KL) 

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar före sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges 
kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 16 § KL kan fullmäktige besluta att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på 
distans. Varje kommun och landsting avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet. Det 
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krävs inget särskilt beslut om att deltagande på distans inte ska vara tillåtet. Beslutar fullmäktige att tillåta delta-
gande på distans ska dock arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. 

I första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett distanssammanträde ska få äga rum. Detta 
markerar att distanssammanträden ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. Det kan 
handla om att någon ledamot på grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har svårt 
att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar.  

Ljud- och bildöverföring måste ske på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra. Det är alltså 
inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan se den distansdeltagande ledamoten. Den 
distansdeltagande ledamoten måste även kunna se samtliga övriga deltagare. Om flera ledamöter deltar på di-
stans måste även de kunna se varandra. Ljud- och bildöverföringen måste dessutom vara stabil och av hög kvali-
tet. Om kvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan 
kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda dörrar men det kan undantagsvis bli aktu-
ellt vid t.ex. föredragning av sekretesshandlingar. Frågan uppkommer då hur man ser till att inte obehöriga kan 
höra vad som sägs eller se det som visas. I propositionen anförs att ordföranden genom frågor till distansdeltaga-
ren ska försäkra sig om att så inte sker (prop. 2013/14:5 s. 36). Kraven på lokalens beskaffenhet beror till viss del 
på ärendets art. En tänkbar lösning kan vara att kommunen/landstinget på platser utanför centralorten låter iord-
ningställa särskilda lokaler, där säkerhetskraven kan uppfyllas. I arbetsordningen kan därför även regleras vilka 
tekniska lösningar som ska användas och vilka lokaler som ska användas. 

Om föredragningslistan innehåller valärenden eller ärenden om anställning ställs andra krav eftersom dessa vid 
votering avgörs med sluten omröstning. Den tekniska lösning som då används måste säkerställa att valhemlig-
heten bevaras, att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till insyn i 
förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om dessa krav inte kan uppfyllas får deltagande på distans 
inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan komma att tillämpas (prop. 2013/14:5 s. 35 f ). 

I andra stycket föreskrivs att förhandsanmälan måste göras om en ledamot önskar närvara på distans. Ordföran-
den måste få tid på sig att ta ställning till om närvaro på distans ska tillåtas, eller om en ersättare ska kallas in. 

TILLKÄNNAGIVANDE AV SAMMANTRÄDENA 

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ären-
den som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en 
vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som 
ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post, om inte skäl talar däremot. 

I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.  

Kommentar: KL reglerar relativt utförligt hur sammanträdena ska tillkännages (5 kap. 13 § KL)  

Kravet på annonsering i ortspress har slopats, eftersom kommunens anslagstavla ska finnas på kommunens 
webbplats. 

Den nya kommunallagen föreskriver att tillkännagivandet på anslagstavlan ska vara identiskt med den kallelse 
som skickas till ledamöterna.  
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FÖRLÄNGNING AV SAMMANTRÄDE OCH FORTSATT SAMMANTRÄDE 

12 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige 
besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att 
behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fort-
sätta. 

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fort-
satta sammanträdet på vanligt sätt. 

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall  
låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

Kommentar: I KL finns inga föreskrifter om avbrytande av sammanträde och om fortsatt sammanträde. I arbets-
ordningen behövs därför regler om detta. 

I första stycket behandlas den situationen att fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta  
sammanträdesdagen. Det föreskrivs att fullmäktige kan besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

Andra stycket behandlar frågan om att avbryta ett sammanträde och fortsätta det en annan dag. Bestämmelsen är 
utformad så att ett sammanträde endast kan avbrytas i den situation som beskrivs i första stycket, dvs. om full-
mäktige inte hinner slutföra sammanträdet på den utsatta dagen. 

Om fullmäktige beslutar att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde, anges i bestämmelsen 
att fullmäktige genast ska besluta om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. Givetvis kan denna upp-
gift anförtros ordföranden. 

Som huvudregel bör gälla att ett fortsatt sammanträde ska tillkännages på vanligt sätt. KL föreskriver att ett till-
kännagivande om varje sammanträde ska utfärdas. Tillkännagivandet ska göras på kommunens/landstingets an-
slagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Den ska också inom samma tid på ett lämpligt sätt tillställas 
varje ledamot och ersättare. 

Om ett sammanträde som avbryts ska fortsätta inom en vecka, kan inte dessa bestämmelser följas. I fjärde 
stycket i förslaget finns därför en regel som anger att något tillkännagivande inte behöver utfärdas i en sådan  
situation. Det är dock angeläget att de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts 
blir underrättade om när och var sammanträdet ska fortsätta. En föreskrift har därför tagits med som ålägger  
ordföranden att se till att de frånvarande underrättas om det fortsatta sammanträdet. 

ÄRENDEN OCH HANDLINGAR TILL SAMMANTRÄDE 

13 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om 
inte annat följer av lag. 

Kommentar: Arbetsordningen kan innehålla en bestämmelse som anger vem som får avgöra när fullmäktige ska 
behandla ett ärende och hur ett sådant avgörande ska förankras. I detta förslag har ord-föranden tillagts rätten att 
bestämma om detta. Det kan också vara lämpligt att samråda med styrelsens presidium. KL utgår från att vissa 
ärenden ska behandlas inom vissa i lagen angivna tidsfrister. Dit hör behandlingen av budgeten och skattesatsen 
(11 kap. 10 och 11 §§ KL), godkännande av årsredovisningen (11 kap. 21 § KL) samt beslut i frågan om an-
svarsfrihet (5 kap. 24 § KL). Dessa krav påverkar givetvis när de angivna ärendetyperna måste behandlas. Det 
finns särskilda regler om behandling av vissa ärenden det år då val av fullmäktige förrättats i hela landet. 
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14 § Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i 
tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet. 

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sam-
manträdet. 

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet. 

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de av-
ses bli ställda. 

Kommentar: Det är viktigt att varje ledamot och ersättare före ett fullmäktigesammanträde får del av styrelsens 
och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits upp på föredragningslistan till 
sammanträdet. Det är rimligt att tänka sig att dessa får del av handlingarna en vecka innan sammanträdet, men 
det måste i arbetsordningen finnas utrymme för att göra bedömningar från fall till fall. Av denna anledning har 
någon sådan tidsfrist inte angivits i bestämmelsen. Naturligtvis kan man i undantagsfall, t.ex. i brådskande ären-
den, acceptera även en annan ordning än den som anges i bestämmelsen. Bestämmelsen har därför utformats 
som en ”bör”-regel. 

Av praktiska skäl bör ordföranden få bestämma i vilken utsträckning handlingar i övrigt ska tillhandahållas före 
sammanträdet. Om fullmäktige beslutat det kan både kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Vi har därför 
valt att föra in en sådan bestämmelse i arbetsordningen. En förutsättning är dock att samtliga ledamöter och er-
sättare har tillgång till tillräckligt snabb uppkoppling samt i övrigt till den utrustning och teknik som behövs. De 
ledamöter och ersättare som inte har det måste även fortsättningsvis kunna få kallelser och handlingar skickade 
med vanlig post. 

Det är också rimligt att allmänheten och företrädare för massmedia kan få del av sammanträdeshandlingarna som 
därför bör finnas tillgängliga i sammanträdeslokalen. Huruvida ett ärende kommer att väcka stort allmänt in-
tresse kan ibland inte bedömas i förväg. Man kan därför inte bortse från att handlingarna i undantagsfall kan ta 
slut. Därför är en ”bör”-regel att föredra. Till saken hör dock att allmänheten genom offentlighetsprincipen ändå 
i princip är garanterad att få ut handlingarna före samman-trädet. Det finns också särskilda krav på tillgänglighet 
i KL vad gäller budgeten och årsredovisningen (8 kap. 14 § och 8 kap. 15 § KL). 

ANMÄLAN AV HINDER FÖR TJÄNSTGÖRING OCH INKALLANDE AV ERSÄTTARE 

Enligt 5 kap. 72 § KL första stycket 4 KL ska arbetsordningen innehålla regler om inkallande av ersättare och 
deras tjänstgöring. 

I förarbetena till 1991 års kommunallag behandlades utförligt tillämpningen av bestämmelserna i dåvarande 5 
kap. 12–16 §§ KL (prop. 1990/91:117, s. 178 f ) vilket ger god vägledning när det gäller nuvarande 5 kap. 
17-21 §§ KL. Här kommenteras därför endast de kompletterande regler som föreslås ingå i arbetsordningen. 

15 § En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast an-
mäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren underrättar den ersättare som står i tur att 
tjänstgöra. 

Kommentar: Det är angeläget att i arbetsordningen precisera till vem anmälan om hinder ska göras och vem som 
ska se till att ersättare underrättas om tjänstgöring. Ordningen för ersättarnas tjänstgöring i fullmäktige regleras i 
14 kap. vallagen. 
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16 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en leda-
mot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i 
tur att tjänstgöra. 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

Kommentar: Huvudregeln är att den ersättare som står i tur att tjänstgöra ska kallas in både när hinder anmäls i 
förväg och när hinder uppkommer under ett pågående sammanträde. När hinder uppkommer för en ledamot eller 
en ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde, ska ordföranden således kalla in den ersättare som står närmast i 
tur att tjänstgöra. Detta har också skrivits in som huvudregel.  

Ordföranden har att bedöma om det är lämpligt och praktiskt möjligt att kalla in en ersättare som inte är närva-
rande vid sammanträdet. Ibland kan detta klaras t.ex. genom ett snabbt telefonsamtal. I uttrycket ”tillgänglig” 
ligger alltså att en ersättare är närvarande vid sammanträdet eller är lätt nåbar. Partiväxling är inte tillåtet i full-
mäktige. 

 

17 § Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

Kommentar: Samma regler som gäller för ledamöter ska också tillämpas för ersättare som har kallats till tjänst-
göring och som får förhinder samt för ersättare som tjänstgör vid ett sammanträde men som inte kan vidare delta 
i sammanträdet. En föreskrift om detta finns i denna paragraf. 

 

18 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående 
sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör inträde ske under pågående handläggning av ett 
ärende. 

Kommentar: KL innehåller regler om ersättarnas tjänstgöring. Fullmäktige ska dock meddela ytterligare före-
skrifter om ersättarnas tjänstgöring. Här har därför en regel tagits in som anger att ordföranden bestämmer, när 
en ledamot eller en ersättare ska få börja tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Normalt bör inträde inte 
ske under pågående handläggning av ett ärende. I förslaget sägs därför att detta bör ske endast om det föreligger 
särskilda skäl för det. Ett skäl som anges i förarbetena till lagen är att det ärende som behandlas är omfattande, 
t.ex. kommunens eller landstingets budget. Ett annat starkt skäl är att beslutsförhet föreligger endast om en ersät-
tare träder in. 

Kraven på särskilda skäl behöver knappast ställas speciellt högt. Så har inte heller skett hittills i praktiken. Såle-
des bör ett godtagbart skäl vara att de politiska styrkeförhållandena rubbas, om en ledamot eller en tjänstgörande 
ersättare lämnar ett sammanträde under pågående handläggning av ett ärende. En ersättare bör då träda in. 

I förslaget anges för övrigt att inträde inte ”bör” ske under pågående handläggning av ett ärende. Regeln är såle-
des inte absolut (prop. 1990/91:117 s. 178 f). 

UPPROP 

19 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sam-
manträdet. 

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny 
sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

Kommentar: Det är lämpligt att det finns någon form av uppropslista vid sammanträdet och att den är tillgänglig 
under hela sammanträdet. Därmed finns knappast anledning att detaljreglera uppropslistans innehåll eller hur den 
ska föras. Detta är rent praktiska frågor. 

270



Arbetsordning för fullmäktige 25 

Upprop ska förrättas i början av varje ny sammanträdesdag, vilket blir tillämpligt vid sammanträden som satts ut 
att räcka i två eller flera dagar. Uppropet görs på ordförandens ansvar, men kan rent praktiskt utföras av någon 
annan. 

PROTOKOLLSJUSTERARE 

20 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet. 

Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera pro-
tokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

Kommentar: I KL föreskrivs om justeringen av protokollen bara att detta ska ske inom 14 dagar efter samman-
trädet och på det sätt som fullmäktige har beslutat. Det är obligatoriskt att ha bestämmelser om formerna för ju-
steringen av protokollen. Ibland är det nödvändigt att justera en paragraf omedelbart, s.k. omedelbar justering. 
Förutsättningen för omedelbar justering är att ordalydelsen är helt klar. Den slutliga paragraftexten måste därför 
skriftligen redovisas vid sammanträdet. 

I denna paragraf finns en föreskrift om att två protokolljusterare ska väljas omedelbart efter det att uppropet har 
förrättats. Justerarna har också fått uppgiften att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräk-
ningar. 

TURORDNING FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDENA 

21 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkänna- 
givandet. 

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det  
senare under sammanträdet. 

Kommentar: Första stycket i paragrafen innehåller huvudregeln om att fullmäktige behandlar ärendena i den 
turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet. Fullmäktige bör givetvis kunna ändra på turordningen.  
En bestämmelse om detta finns i andra stycket. 

Det förekommer att ärenden inte finns med i tillkännagivandet t.ex. brådskande ärenden som tillkännages med 
förkortad tid eller som tas upp utan föregående beredning eller tillkännagivande. 

I tredje stycket ges ordföranden rätten att bestämma när ett sådant ärende ska tas upp till behandling under samman-
trädet. Lagen kräver inte att det ska finnas en särskild föredragningslista. Vill man ha en sådan kan det finnas  
anledning att justera bestämmelserna. 

Ibland kan det vara lämpligt att avbryta handläggningen av ett ärende för att ta upp det senare under ett samman-
träde. Fullmäktige kan vilja kalla in en nämndordförande, en anställd eller en utomstående sakkunnig, för att få 
upplysningar innan ärendet avgörs. Ett ärende som fullmäktige har börjat handlägga kan visa sig vara beroende 
av ett annat ärende som är uppsatt längre ner i tillkännagivandet.  

Det kan också vara praktiskt och tidsbesparande att ibland avbryta handläggningen och avvakta med beslutsför-
farandet i ett ärende där många yrkanden ställts. När överläggningen är avslutad kan sekreteraren i så fall ta fram 
ett förslag till propositionsordning åt ordföranden, medan fullmäktige handlägger ett eller flera andra ärenden. 
Ett sådant avbrott bör kunna göras utan att ärendet bordläggs. Stöd för detta förfarande finns i förarbetena (prop. 
1990/91:117 s. 187). Om en ledamot yrkar att ett sådant ärende ska bordläggas, måste dock det yrkandet ställas 
under proposition. 
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I fjärde stycket har därför tagits in en regel om att fullmäktige kan avbryta handläggningen av ett ärende för att 
återuppta den senare under sammanträdet. 

YTTRANDERÄTT VID SAMMANTRÄDENA 

I 4 kap. 22 § KL föreskrivs att ersättarna har samma rättigheter som ledamöterna, när de tjänstgör. Därför behö-
ver man i arbetsordningen inte ange att det som gäller för ledamöter också gäller för de ersättare som tjänstgör. 

I KL finns föreskrifter om rätt och skyldighet för utomstående att medverka på fullmäktiges sammanträden. I 5 
kap. 39 § KL förskrivs att kommunalråd/landstingsråd/regionråd enligt 4 kap. 2 § KL har rätt att närvara vid full-
mäktiges sammanträden samt delta i överläggningarna och framställa förslag, men inte delta i besluten. Denna 
bestämmelse tar sikte på den situationen att kommunalrådet saknar plats i fullmäktige. (Är man fullmäktigeleda-
mot får man alltid delta i överläggningarna.) 

Fullmäktige får också bestämma att andra än ledamöterna ska ha rätt att delta i överläggningarna men inte i be-
sluten (5 kap. 40 § KL). 

Ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt de anställda i kommunen eller landstinget 
kan åläggas att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om fullmäktige begär det (5 kap. 41 § KL). 
Om det finns något hinder mot detta på grund av sekretess bryts givetvis skyldigheten att lämna upplysningar.  

En motsvarande skyldighet gäller för förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting som har bildat 
en gemensam nämnd. Presidiet i den gemensamma nämnden och de anställda i de samverkande kommunerna 
och landstingen är således skyldiga att lämna upplysningar i de olika fullmäktigeförsamlingarna. Dessa föreskrif-
ter i KL ger anledning till att föra in bestämmelser i arbetsordningen. 

KL innehåller inga föreskrifter som ger kommunens/landstingets ledande tjänstemän rätt att delta i fullmäktiges 
överläggningar eller i besluten. Det kan dock vara lämpligt att exempelvis kommundirektören med stöd av 5 kap. 
40 § KL ges rätt att delta i överläggningarna. Då kan denne på eget initiativ exempelvis begära ordet och lämna 
sakupplysningar under sammanträdet. 

Enligt 10 kap. 3 § första stycket KL ska fullmäktige se till att fullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i ett 
kommunalt aktiebolags verksamhet tas vilka är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Det är rim-
ligt att åtminstone ordföranden i bolagets styrelse medges rätt att yttra sig, när fullmäktige behandlar ett ärende 
som avser ett sådant yttrande. 

 

22 § Rätt att delta i överläggningen har 

 kommunalråd/landstingsråd/oppositionsråd/borgarråd/regionråd 
 ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid behandling av ett ärende 

där nämndens verksamhetsområde berörs, 
 ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

beredningen har handlagt, 
 ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation 

eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret, 
 styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige  behandlar 

ett ärende som berör förhållandena i företaget. 
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Kommentar: I denna paragraf har bestämmelser tagits in som ger vissa personer som saknar plats i fullmäktige 
möjlighet att yttra sig. Dessa har dock ingen rätt att delta i besluten. 

Den första kategorin är kommunalråd utan fullmäktigeuppdrag. Enligt andra och tredje punkterna ges ordföran-
den och vice ordförandena i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning rätt att yttra sig vid behandling av ett 
ärende där nämndens verksamhetsområde berörs eller som beredningen handlagt.   

Enligt bestämmelserna i KL får en interpellation eller en fråga riktas till ordföranden i en nämnd eller en full-
mäktigeberedning. Fullmäktige får föreskriva att också andra förtroendevalda ska få vara adressater. 

I 5 kap. 63 § KL anges att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av en in-
terpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för ett kommunalt företag eller till ordföranden i sty-
relsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i, när fullmäktige 
har utsett ledamoten. Eftersom KL saknar bestämmelser om vilka som har rätt att yttra sig – utöver ledamöterna 
och de tjänstgörande ersättarna – behövs bestämmelser om yttranderätten för andra vid besvarandet av interpel-
lationer och frågor i arbetsordningen. Det är också obligatoriskt enligt KL att ha regler om handläggningen av 
interpellationer och frågor. 

I 22 § fjärde punkten föreskrivs därför att ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning eller någon annan 
som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret. 

Genom att bestämmelserna också omfattar ”någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga” täcker 
bestämmelsen också en sådan ledamot av ett kommunalt företags styrelse, som sagts tidigare, och andra förtroen-
devalda som kan vara adressater för interpellationer och frågor enligt bestämmelserna om detta i arbetsord-
ningen. 

Det kommer även upp andra ärenden i fullmäktige som berör ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL. 
I dessa ärenden är det lämpligt att styrelseordföranden i företaget ges möjlighet att yttra sig vid överläggningen i 
fullmäktige. För att detta ska vara möjligt har en bestämmelse härom tagits in i arbetsordningen. 

23 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och 
årsredovisningen. 

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas 
granskning eller revisorernas egen förvaltning. 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen. 

Kommentar: Första stycket motsvarar delvis 5 kap. 32 § andra stycket i den äldre KL. Revisorerna ska alltså 
kallas till det sammanträde då revisionsberättelsen behandlas. Bestämmelserna utvidgar revisorernas lagstadgade 
rätt att delta i överläggningen till att avse även årsredovisningen. För att revisorerna ska anses ha fått denna rätt 
måste de kallas till sammanträdet. 

Andra stycket reglerar rätten att delta i överläggningen när förvaltningsärenden som rör revisionen behandlas 
eller ärenden rörande revisorernas granskning. 

Tredje stycket motsvarar vad gäller de sakkunniga biträdena 5 kap. 32 § andra stycket KL. 
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24 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som behövs, kalla ordförandena 
och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommu-
nen/landstinget för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den 
utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordförandena i den gemensamma nämnden och anställda 
i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena i vilken 
utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggning-
arna. 

Kommentar: Som nämnts nyss är det obligatoriskt för presidierna i nämnderna, de gemensamma nämnderna,  
revisorerna samt de anställda hos kommunen eller landstinget att inställa sig vid fullmäktiges sammanträden och 
lämna upplysningar, om fullmäktige begär det. Presidiet i en fullmäktigeberedning omfattas inte av KL:s be-
stämmelse. Ledamöterna i en sådan beredning behöver inte vara ledamöter i fullmäktige. En fullmäktigebered-
ning består enligt 3 kap. 2 § KL av en eller flera förtroendevalda. För att även täcka in det undantagsfallet att  
någon i en berednings presidium inte är ledamot i fullmäktige, omfattar den föreslagna bestämmelsen också ord-
förandena och vice ordförandena i fullmäktigeberedningarna. 

Det är praktiskt att låta ordföranden efter samråd med vice ordförandena bedöma i vilken utsträckning presidi-
erna i nämnderna och andra ska kallas till ett sammanträde med fullmäktige för att lämna upplysningar. Det-
samma gäller också för utomstående sakkunniga som kan behöva kallas in. Denna paragraf ger ordföranden en 
sådan befogenhet. 

I vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde ska få yttra sig under över-
läggningarna bör i första hand bestämmas av ordföranden. Fullmäktige ska givetvis ha möjlighet att besluta om 
detta. Bestämmelsen i förslaget har utformats i enlighet med det som sagts nu. 

 

25 § Kommundirektören/landstingsdirektören/regiondirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. Full-
mäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena. 

Kommentar: I KL finns ingen bestämmelse som ger ledande tjänsteman yttranderätt. Arbetsordningen kan där-
för innehålla en bestämmelse om detta. Det är givetvis möjligt att begränsa yttrande-rätten till att avse enbart lag-
lighetsfrågor. 

I andra stycket har intagits en bestämmelse om en begränsad yttranderätt för fullmäktiges sekreterare just i  
laglighetsfrågor. Detta avser såväl laglighetsfrågor med anknytning till enskilda ärenden som till procedurfrågor 
i fullmäktige. Visserligen är sekreteraren enligt 5 kap. 41  § KL skyldig att lämna upplysningar, men denna skyl-
dighet motsvaras inte av någon automatisk rätt att delta i överläggningarna i laglighetsfrågor. Någon anledning 
att ge sekreteraren en mer vidsträckt yttranderätt än vad vi har föreslagit finns knappast. 

TALARORDNING OCH ORDNING VID SAMMANTRÄDENA 

26 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning han eller hon har anmält sig 
och har blivit uppropad. 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst två minuter för 
en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begä-
ran om att få göra inlägget framställs. 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter tillsägelse av ordföranden får ord-
föranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under hans eller hennes anförande. 
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Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter tillsägelse. 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet. 

Kommentar: Här begränsas replikrätten till en replik. Vill man ge rätt till replik på replik måste detta anges i 
arbetsordningen. Den tidsram som ställts upp är emellertid endast en rekommendation vilken fullmäktige kan 
enas om. En sådan tidsbegränsning innebär inte att talaren kan fråntas ordet enbart av den anledningen att tiden 
överskridits. 

I 2 kap. regeringsformen (RF) finns bestämmelser om att varje medborgare är tillförsäkrad yttrandefrihet gente-
mot det allmänna. Denna yttrandefrihet får endast begränsas genom lag och endast utifrån vissa i RF angivna 
intressen (2 kap. 20–21 och 23 §§ RF). En bestämmelse i en arbetsordning att talare, som avlägsnar sig från  
ämnet, kan fråntas ordet av ordföranden har dock inte ansetts utgöra någon begränsning av yttrandefriheten med 
hänvisning till 2 kap. 23 § tredje stycket RF (RÅ 1981 2:1). 

Däremot har Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) upphävt en arbetsordning som hade en be-
stämmelse om rätt för fullmäktiges ordförande att frånta en talare ordet, om talaren uppträder på ett sätt som stri-
der mot god ordning (RÅ 1981 2:15). Eftersom det som skulle kunna påkalla ingripande också kunde inbegripa 
yttranden som innefattade personliga förolämpningar mot eller otillbörliga angrepp på annan, hade ordföranden 
getts möjlighet att ingripa mot talaren också på grund av själva innehållet i yttrandet. En sådan begränsning av 
yttrandefriheten måste emellertid enligt 2 kap. 20 § RF meddelas i lag. 

KL innehåller inget uttryckligt lagstöd för att begränsa en talares yttrandefrihet på detta sätt. Möjligen skulle detta 
kunna ske genom att begränsningarna i yttrandefriheten preciserades, t.ex. genom följande tillägg: 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot god ordning 
och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från talaren ordet. Ett sådant ingri-
pande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande. 

Samtidigt skulle detta innebära subtila avgränsningsfrågor. Mot den bakgrunden har vi i stället kompletterat bestämmel-
sen med en rätt för ordföranden till upplösning av sammanträdet. Ordföranden har därutöver rätt att upplösa ett sam-
manträde då fullmäktige inte längre är beslutsför  (5 kap. 45 § KL). 

I 5 kap. 43 § andra stycket KL finns enbart en bestämmelse om rätt för ordföranden att tillgripa utvisning. I förar-
betena utgår man dock från att bestämmelser om ordförandens rätt att upplösa sammanträdet kan tas med i arbets-
ordningen (prop. 1990/91:117 s. 187–188). 

Det bör observeras att reglerna avser såväl ledamöter och ersättare i fullmäktige som andra som bevistar fullmäkti-
ges sammanträde. 

YRKANDEN 

27 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 
som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas 
till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt. 

Kommentar: Bestämmelserna stämmer överens med praxis i beslutande kommunala församlingar och med rätts-
praxis vad gäller möjligheten att ändra eller återta ett framställt yrkande. 
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DELTAGANDE I BESLUT 

I 4 kap. 24-26 §§ KL finns gemensamma bestämmelser för fullmäktige och nämnder om vad som gäller vid om-
röstning och beslut. 

Enligt 4 kap. 25 § KL har en fullmäktigeledamot rätt att avstå från att delta i en omröstning eller i ett beslut. 
I denna bestämmelse regleras även ordförandens skyldighet att rösta, när det behövs för att ett ärende ska kunna  
avgöras. 

28 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet 
fattas. 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med 
acklamation. 

Kommentar: I förarbetena (prop. 1990/91:117 s. 171) sägs att en ledamot som avser att avstå från att delta i ett 
beslut ska anmäla detta innan beslutet fattas och att det inte är möjligt att i efterhand anmäla att man inte deltagit 
i ett beslut. En regel om en sådan anmälningsplikt finns i första stycket. 

I andra stycket föreskrivs att en ledamot som inte har anmält sin avsikt att inte delta i ett beslut anses ha deltagit 
i beslutet, om detta fattas med acklamation. Om beslutet fattas genom omröstning, måste ledamoten meddela vid 
uppropet att han eller hon avstår från att rösta. 

OMRÖSTNINGAR 

29 § När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att justera proto-
kollet. 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt upp-
ropslistan. 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon leda-
mot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart. 

Kommentar: Bestämmelsen överensstämmer med praxis i kommunala beslutande församlingar. Den vilar också 
delvis på avgöranden i rättspraxis. I de kommuner/landsting som använder sig av s.k. voteringsanläggningar 
måste bestämmelsen anpassas efter det förfarandet. Detta kan göras genom att andra stycket ges följande lydelse: 

Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster med en voteringsanläggning. 

30 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara 
omärkt, enkel och sluten. 

En valsedel är ogiltig om den 

upptar namnet på någon som inte är valbar,
upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.
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Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns sär-
skilda föreskrifter i lag. 

Kommentar: Föreskrifterna om valsedel bygger på rättspraxis och stämmer i sak överens med tidigare förslag 
på arbetsordning. 

MOTIONER 

31 § En motion 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att den ges in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. 

Styrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på 
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Remiss och beredning av motioner omfattas av bestämmelserna om beredning i 36 § i detta för-
slag. I denna bestämmelse samt 32 § och 34–35 §§ nedan anges att skrivelsen ska vara undertecknad. Med un-
dertecknad avses här ett teknikneutralt begrepp. Det innebär att utöver underskrift i original bör även underteck-
nade handlingar som faxats eller undertecknade handlingar som skannats och därefter skickats per e-post godtas. 
Ett dokument eller e-post som är försett med e-signatur är även det undertecknat. 

MEDBORGARFÖRSLAG 

32 § Den som är folkbokförd i kommunen/i en kommun inom landstinget får väcka ärende i fullmäktige (med-
borgarförslag). 

Ett medborgarförslag  

 ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer, 
 ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer, 
 får inte ta upp ämnen av olika slag, 
 väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med fullmäktige. 

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsom-
råde. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i 
så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har 
överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige. 

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget väcktes. 

När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas. 

Styrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 

Kommentar: Enligt 8 kap. 1 § KL kan kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige besluta att den som är 
folkbokförd i en kommun eller i en kommun inom landstinget får väcka ärenden i fullmäktige. Ett sådant medgi-
vande gäller generellt och det går alltså inte att införa begränsningar av antalet medborgarförslag eller innehållet 
i dem. Enligt 5 kap. 72 § andra stycket KL ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om hur medbor-
garförslag ska hanteras om fullmäktige har beslutat att tillåta sådana. 
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Med stöd av 5 kap. 40 § KL kan fullmäktige ge den som har väckt ett medborgarförslag rätt att delta i överlägg-
ningarna. En sådan bestämmelse skulle kunna föras in före sista stycket i 32 § och lyda på följande sätt: 

Den som väckt ett ärende genom medborgarförslag har rätt att delta i överläggningarna när fullmäktige be-
handlar ärendet. 

I detta sammanhang bör observeras att det vid nämndsammanträden uppställs ett krav på stängda dörrar i de situ-
ationer som framgår av 6 kap. 25 § tredje stycket KL. 

Fullmäktige får enligt 5 kap. 23 § andra stycket KL överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett 
ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5 kap. 1 § KL. Med anledning härav 
är det angeläget att fullmäktige ges en möjlighet till insyn i hur medborgarför-slagen hanteras i nämnderna (prop. 
2006/07:24 s. 16). Enligt 6 kap. 34 § KL ska fullmäktige därför informeras om vilka beslut som fattats med an-
ledning av förslagen. Fullmäktige ska även informeras om de ärenden som inte beretts färdigt inom ettårsfristen. 
När det gäller ärenden som inte har avgjorts ska fullmäktige upplysas om vilka ärendena är, och bör även infor-
meras om anledningen till att ärendena inte kunnat avgöras och när beslut kan beräknas fattas (prop. 2006/07:24 
s. 20). Närmare föreskrifter om vilken information nämnderna ska lämna till fullmäktige kan tas i nämndregle-
mentena. En skrivelse som inte uppfyller de formella kraven enligt bestämmelsen, t.ex. att den inte är underteck-
nad, är inte att betrakta som ett medborgarförslag. En sådan skrivelse behöver därför inte tas upp i fullmäktige 
utan kan avvisas redan hos kansliet. 

FÖRETAGENS INITIATIVRÄTT 

33 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ären-
den som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

Kommentar: I 5 kap. 22 § KL finns föreskrifter om vilka organ och personer som får väcka ärenden hos full-
mäktige. Föreskrifterna kan föranleda kompletterande bestämmelser i arbetsordningen. En sådan föreskrift gäller 
rätten för ett kommunalt företags styrelse att väcka ärenden som avser sådant som företaget enligt 10 kap. 3 § 
KL är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. Företaget måste genom ett beslut av fullmäktige eller 
en bestämmelse i arbetsordningen beredas den möjligheten. Det kan även enligt 10 kap. 4 § KL finnas delägda 
bolag av vars bolagsordning det följer att de är skyldiga att ge fullmäktige tillfälle att ta ställning i vissa ärenden. 
På samma sätt kan denna skyldighet ha tagits in i stadgarna för en stiftelse som kommunen/landstinget bildat 
med någon annan.  

INTERPELLATIONER 

I KL finns det utförliga regler om interpellationer och frågor (5 kap. 59-63 §§ KL). Som sagts tidigare har ersät-
tarna samma rättigheter som ledamöterna när de tjänstgör (4 kap. 22 § KL). I förarbetena framhålls att det är vik-
tigt från principiell synpunkt att en tjänstgörande ersättare är likställd med en ordinarie ledamot så långt som det 
är möjligt. Även om rätten för ersättare att ställa interpellationer och frågor har sina formella och praktiska be-
gränsningar, har det ansetts att den inte bör slopas (prop. 1990/91:117 s. 70). 

Rätten för ersättarna att ställa interpellationer och frågor ger anledning till en viss reglering i arbetsordningen. 
Denna kan emellertid inte göras heltäckande. Den praktiska hanteringen bör man lösa efter lokala förutsättningar 
och traditioner. 
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34 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den bör ges in till styrelsens kansli sen-
ast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sam-
manträdet. 

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen 
ställdes. 

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst 
sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag då svaret 
ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, får den ordförande 
till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att be-
svara interpellationen. 

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordfö-
randen i styrelsen eller till ordföranden i annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen /landstinget är 
medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas 
oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte. 

Kommentar: Bestämmelserna i denna paragraf anger de formella kraven på en interpellation vilka framgår indi-
rekt av KL. I första stycket anges att en interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. I KL 
sägs inte uttryckligen att en interpellation ska vara skriftlig. Detta följer dock av den utformning som lagens  
föreskrifter har fått. Vidare ställs det självklara kravet upp att en interpellation ska vara undertecknad av en leda-
mot. Flera ledamöter får inte gemensamt ge in en interpellation.  

I andra stycket finns en föreskrift om att en interpellation ska ges in till styrelsens kansli. 

Med hänsyn till de varierande förhållandena och önskemålen i kommunerna har någon tidsfrist för inlämnandet 
inte angetts. I paragrafen beskrivs också ersättarnas förutsättningar för att få interpellera. 

Någon svarsplikt föreligger inte vid interpellation eller fråga. Därför har en regel tagits in som anger när en inter-
pellation senast bör besvaras. 

Ett interpellationssvar bör vara skriftligt. Det är rimligt att ledamöterna får del av svaret, innan det tas upp på ett 
sammanträde och debatteras. Den ledamot som ställt interpellationen bör få del av svaret tidigare än övriga leda-
möter för att han eller hon ska kunna förbereda sig inför den debatt som svaret på interpellationen kan föranleda. 
Därför föreskrivs att detta bör ske dagen före den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. Bestämmelsen har for-
mulerats så att den kan tillämpas praktiskt även vid sammanträden som sträcker sig över mer än en dag. 

I 5 kap. 63 § KL finns en bestämmelse som ger möjlighet för fullmäktige att bestämma att en ledamot i en före-
tagsstyrelse får besvara en interpellation, om ordföranden i en nämnd överlämnar besvarandet till ledamoten. Det 
kan vara fråga om ett kommunalt företag i vilket kommunen eller landstinget bestämmer ensam eller ett företag 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Den ledamot som ska besvara interpellationen måste 
vara vald av fullmäktige till styrelseuppdraget i det aktuella företaget. 

I denna paragraf har föreskrifter tagits in som gör sådant överlämnande möjligt. För att inte tynga bestämmelsen 
hänvisas i den till 10 kap. 2-6 §§ KL beträffande definitionen av de företag som avses.  
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I 5 kap. 63 § KL stadgas även att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besvarandet av 
en interpellation till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund som 
kommunen eller landstinget är medlem i. 

En ersättare som har ställt en interpellation har ingen särskild rätt att få delta i den överläggning som svaret på 
interpellationen ger anledning till i fullmäktige. Fullmäktige kan dock besluta att den ersättare som ställt inter-
pellationen ska få delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas. En sådan bestämmelse har  
tagits in i detta normalförslag. 

Enligt 5 kap. 59 § KL får interpellationer riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning. Full-
mäktige får bestämma att även andra förtroendevalda ska få interpelleras. Arbetsordningen ska innehålla bestäm-
melser om detta.  

En nyhet från och med 2018-01-01 är att fullmäktige får besluta att interpellationer endast får ställas till sådant 
kommunalråd som avses 4 kap. 2 § KL. Detta system har funnits lagreglerat för Stockholms kommun (f.d. 5 kap. 
52 § andra stycket KL). Bestämmelsen görs nu generellt tillämplig för alla kommuner och landsting. Följande 
text kan då tas in: Interpellation får endast ställas till kommunalråd och oppositionsråd. 

Interpellationsinstitutet är ett led i systemet för utkrävande av politiskt ansvar. Det har därför ansetts rimligt  
att t.ex. förtroendevalda med ett övergripande ansvar som inte är ordförande i någon nämnd kan interpelleras.  
Kretsen av adressater bör inte bestå av andra förtroendevalda än de som är politiskt direkt ansvariga. Av det  
skälet bör t.ex. revisorerna inte kunna interpelleras och inte heller fullmäktiges ordförande eller vice ordföran-
dena i fullmäktige. Kommunernas och landstingens nämndorganisationer är med anledning av den vida organi-
sationsfriheten olika. Detta gör att också den krets av adressater som är lämplig och motiverad från demokratisk 
synpunkt kan skilja sig från kommun till kommun och landsting till landsting. 

Ett alternativ är att ange att också vice ordförandena i nämnd kan interpelleras. Här bör dock de partipolitiska 
effekterna vägas in. Också utskottsordförande som inte är ordförande i en nämnd kan anges som adressat. Även 
ordförande i en särskild fullmäktigeberedning kan tänkas höra till den personkrets som bör kunna interpelleras. I 
några kommuner vill man att interpellationer och frågor behandlas före övriga ärenden. Ett skäl till detta är att 
interpellation kan avse en nämndordförande eller annan förtroendevald som inte är ledamot i fullmäktige. 

Han eller hon kan då svara genast och därefter lämna mötet. 

FRÅGOR 

35 § En fråga ska 

 vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, 
 ges in till styrelsens kansli senast ... dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. 

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt. 

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

Kommentar: Enligt 5 kap. 64 KL får ledamöter ställa frågor för att inhämta upplysningar. När en fråga besvaras 
får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i överläggningen. Handläggningen av frågor bör vara 
lika som den som gäller för interpellationer. 
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BEREDNING AV ÄRENDEN 

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska 
beredas. 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som har kommit in efter 
det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av  
sådana ärenden. 

Kommentar: KL innehåller ett beredningstvång. Av 5 kap. 26–28 §§ KL följer att ett ärende ska beredas av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. I de fall ärendet beretts av en 
fullmäktigeberedning ska en nämnd vars verksamhetsområde berörs alltid ges tillfälle att yttra sig. Styrelsen ska 
alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som beretts av en nämnd eller fullmäktigeberedning. Har styrelsen en 
annan syn på ärendet än det organ som berett det ska det framgå då ärendet läggs fram för fullmäktige. Fullmäk-
tige har dock viss frihet att bestämma om formerna för beredningen av sina ärenden och kan enligt förarbetena 
på sakliga grunder bestämma om beredningens omfattning. 

Det är tillräckligt att ett ärende har beretts av någon nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör. En nämnd 
som fullgör obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftningen bör dock inte kunna förbigås, när fullmäktige  
bestämmer om beredningens omfattning. I en starkt decentraliserad organisation med många lokala nämnder och 
nämnder med begränsade ansvarsområden är tanken att fullmäktige ska ha möjlighet att begränsa antalet nämn-
der som deltar i beredningen av ett ärende. Denna frihet som lämnats till fullmäktige har samband med de vida 
ramarna att bestämma om nämndorganisationen. 

I  5 kap. 26–36 §§ KL finns ett flertal bestämmelser om hur ärendena bereds. De flesta bestämmelserna rör dock 
olika undantag från beredningstvånget. 

Enligt KL är det inte obligatoriskt att ta in bestämmelser om beredning av ärendena i arbetsordningen. I vårt för-
slag har frågan om hur beredning ska ske överlämnats åt styrelsen om inte fullmäktige beslutar något annat. 
Detta innebär inte att styrelsen kan sätta sig över beredningstvånget enligt 5 kap. 26–28 §§ KL. Vad det egentli-
gen handlar om är en remissrätt. Styrelsen kan givetvis gå längre än vad beredningstvånget kräver och också 
höra t.ex. organisationer eller andra intressenter i ärendet. Av effektivitetsskäl bör det vara möjligt för styrelsen 
att uppdra frågan om remissrätt till en förtroendevald eller åt någon anställd. 

Som en alternativ lösning kan man behålla det äldre systemet med remissrätt för fullmäktiges ordförande. Detta 
system går tillbaka till förarbetena till 1953 års kommunallag. Nedan exempel på formuleringar har hämtats ur 
1985 års normalarbetsordning: 

Motion eller annat ärende, som ska prövas av fullmäktige och som inkommer mellan två fullmäktigesammanträ-
den, får ordföranden eller på ordförandens uppdrag kanslichefen remittera till styrelsen för beredning. 

Om ärendet inte vid nästa sammanträde överlämnats till fullmäktiges prövning, ska ordföranden då göra anmä-
lan om remissen. 

Fullmäktige beslutar om remiss för beredning av motion eller annat ärende som inte remitterats med stöd av be-
stämmelserna i första stycket. 

För att fullmäktige ska ha fullständig information om de fullmäktigeärenden som kommer in, om beredningen 
och de remisser som beslutas, bör detta redovisas för fullmäktige. Det är rimligt att detta sker vid varje ordinarie 
sammanträde och att redovisningen avser det som har förekommit sedan fullmäktige senast höll ett ordinarie 
sammanträde. 
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UPPMJUKNING AV BEREDNINGSTVÅNGET I FRÅGA OM LOKALA NÄMNDER 

Den frihet fullmäktige har getts att i arbetsordning bestämma om beredningens omfattning avser i praktiken 
kommuner och landsting som har lokala nämnder, dvs. kommundelsnämnder, distriktsnämnder eller liknande 
(prop. 1990/91:117 s. 184). Eftersom det övervägande antalet kommuner och landsting saknar lokala nämnder 
redovisar vi frågan om hur denna uppmjukning kan ske som en alternativ lösning. Om det finns både centrala 
och lokala nämnder och det rör sig om obligatoriska uppgifter enligt speciallagstiftning bör den centrala nämn-
den endast undantagsvis kunna förbigås (prop. 1990/91:117 s. 184). Enligt vår mening följer detta av bered-
ningsreglernas utformning i KL. Vad som behöver regleras i arbetsordning blir därför endast de fall då fullmäk-
tige väljer ut ett begränsat antal lokala nämnder och låter dem yttra sig. Urvalet måste då ske på saklig grund. 

En sådan bestämmelse kan formuleras enligt följande: 

Lokala nämnder och institutionsstyrelser bereder eller yttrar sig i ärenden endast i den omfattning 
fullmäktige anser att det behövs.  

ÅTERREDOVISNING FRÅN NÄMNDERNA 

37 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som full-
mäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. 

Kommentar: Av 6 kap. 5 § KL följer att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag 
som lämnats till dem. Att fullmäktige får rapporter om verksamheten är viktigt som underlag så att fullmäktige 
kan utöva sin styrning av verksamheten. Det är fullmäktige som beslutar om omfattningen och formerna för 
denna redovisning. För att det ska stå klart för nämnderna vad som förväntas av dem i fråga om återredovisning 
är det lämpligt att bestämmelserna härom finns i respektive nämnds reglemente. 

PRÖVNING AV ANSVARSFRIHET OCH ANMÄRKNING 

38 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 

Kommentar: Fullmäktige ska enligt 5 kap. 24 § KL besluta i frågan om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. 
Detta beslut ska motiveras. Enligt 5 kap. 32 § KL ska fullmäktige även inhämta förklaringar från berörda nämn-
der och beredningar över revisionsanmärkningar. Fullmäktige ska även enligt 5 kap. 24 § KL ta ställning till om 
anmärkning ska framställas, ett beslut som även det ska motiveras. Fullmäktige som organ kan svårligen hantera 
hela detta förfarande. Därför har det skrivits in i förslaget att presidiet ska bereda dessa ärenden. Detta innebär 
att presidiet bestämmer i vilken ordning förklaringar ska inhämtas, samt ansvarar för att lägga fram motiverade 
förslag till beslut gällande ansvarsfrihet och anmärkning.  

Väljer man denna lösning måste samtidigt reglerna i 5 kap. 48 § KL beaktas. Den som är redovisningsskyldig till 
kommunen eller landstinget får nämligen inte delta i handläggningen av ärenden om ansvarsfrihet för verksam-
heten. Detta innebär här att varken ordföranden eller vice ordförandena bör sitta som ledamot eller ersättare i sty-
relsen, en nämnd eller fullmäktigeberäkning. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller annan 
närstående till ordföranden eller vice ordförandena. 

BEREDNING AV REVISORERNAS BUDGET 

39 § Presidiet bereder revisorernas budget. 

Kommentar: Fullmäktige svarar för att det finns tillräckliga medel för att genomföra revisionsuppdraget, men 
styr i övrigt inte revisionens arbete. En nyhet i 2017 års kommunallag är att fullmäktiges presidium obligatoriskt 
ska bereda revisorernas budget. Det är alltså inte längre möjligt att tillsätta en fullmäktigeberedning för detta än-
damål. 
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VALBEREDNING 

40 § På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande 
mandatperioden. 

Valberedningen består av ... ledamöter och lika många ersättare. 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande (och en andre 
vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av 
fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är ordförandeval. 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning. 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Kommentar: Det är inte obligatoriskt för en kommun eller landsting att inrätta en valberedning för handläggning 
av fullmäktiges valärenden. Det är dock vanligt att så sker och i de fallen ska en bestämmelse härom föras in i 
arbetsordningen. I vårt förslag utses valberedningen genom val. Denna blir då att betrakta som en fullmäktigebe-
redning vilket innebär att lagen (1992:339) om proportionellt valsätt kan bli tillämplig vid valet av valberedning. 

Enligt vanligt förekommande praxis har fyllnadsval som inte är ordförandeval undantagits från valberedningens 
uppgiftsområde. Som ett alternativ kan man föreskriva att det som gäller om nämnder i KL i tillämpliga delar ska 
gälla för valberedningen i fråga om sammanträden, beslutsförfarande, beslutsförhet, protokoll, justering av pro-
tokoll samt reservation. 

Det är även möjligt att använda sig av en valberedning i form av en ”lös” sammansättning av representanter från 
fullmäktiges partier utan att dessa väljs som ett formellt organ av fullmäktige. I stället utses då företrädare för 
alla i fullmäktige representerade partier att tillsammans utgöra valberedning. Det är då fråga om en partiöverens-
kommelse vilken sker utanför fullmäktige, och som därför inte behöver regleras i arbetsordningen. 

JUSTERING AV PROTOKOLLET 

41 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de 
paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett. 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan fullmäktige justerar den. 

Kommentar: I KL föreskrivs att ett protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet på det sätt som 
fullmäktige har bestämt. Fullmäktige får inte justera protokollet från ett föregående sammanträde, såvida inte 
justeringen görs på ett sammanträde inom den föreskrivna fristen på 14 dagar. I undantagsfall kan det bli nöd-
vändigt att överlämna justeringen till fullmäktige, t.ex. om justerarna i något väsentligt avseende inte kan enas 
om innehållet i protokollet. Tidsfristen får då överskridas (prop. 1990/91:117 s. 193). 

Justeringsmannens roll är enbart att bekräfta att protokollet återger vad som förevarit på sammanträdet. Juste-
ringen innebär alltså inte något ställningstagande till de beslut som fattats.  

I 20 § i vårt förslag har föreskrivits att fullmäktige ska välja två ledamöter att justera protokollet tillsammans 
med ordföranden. KL föreskriver inte att ordföranden ska justera protokollet. Detta får dock anses självklart  
(jfr. prop. 1990/91:117 s. 193). 

Möjligheten att justera en paragraf omedelbart behövs. En bestämmelse har därför tagits in om detta. För att en 
paragraf ska kunna justeras omedelbart ska den redovisas skriftligt. En föreskrift om detta har också tagits in. 
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Om fullmäktige undantagsvis beslutar att justera ett protokoll från ett helt sammanträde, bör fullmäktige  
bestämma för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 

RESERVATION 

42 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten 
göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen 
av protokollet. 

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska moti-
veringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

Kommentar: I 4 kap. 27 § KL regleras reservationsrätten för de förtroendevalda. Formen för reservationen 
anges dock inte. Här föreslås därför en bestämmelse om att den skriftliga reservationen ska lämnas senast när 
protokollet justeras. 

EXPEDIERING OCH PUBLICERING 

43 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i proto-
kollet. 

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet.Ordföranden un-
dertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i full-
mäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 

Kommentar: Bestämmelsen är densamma som i den tidigare normalarbetsordningen. 

 

44 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 
12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning 
hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.  

Kommentar: Innan protokollet publiceras på anslagstavlan måste övervägas om det i protokollet finns sådana 
personuppgifter som inte får publiceras på grund av bestämmelser i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 eller 
annan författning. 
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KAPITEL 3 
KOMPLETTERANDE REGLER OCH BESTÄMMELSER 

KOMPLETTERANDE REGLER OM ”ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND”  

Enligt 5 kap. 40 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha rätt att delta i överläggning-
arna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i över-
läggningarna. Samtidigt sägs att meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av perso-
ner tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massme-
dia (prop. 1990/91:117 s. 181). 

I KL finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om års-redovis-
ningen vid ett sammanträde (8 kap. 16 § KL). 

Dessa regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form av ”allmänhetens frågestund” 
vid ett eller flera sammanträden. 

För de kommuner eller landsting som avser att utnyttja denna möjlighet redovisar vi här ett förslag till lösning. I 
vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder bör läggas upp får utarbetas efter lokala förutsättningar. 

Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträ-
den med fullmäktige: 

1. när fullmäktige behandlar årsredovisningen  
2. när fullmäktige behandlar budgeten 
3. vid… 

I tillkännagivandet av dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma.  

Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från allmänheten får före-
komma. 

Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras och låter kalla de 
förtroendevalda eller anställda hos kommunen/landstinget som behövs för att lämna upplysningar under den. 

 

Kommentar: En alternativ lösning är att fullmäktige för varje särskilt fall beslutar att allmänhetens frågestund 
ska få förekomma vid ett kommande sammanträde. Vårt förslag innebär att man fixerar rätten för allmänheten att 
ställa frågor till vissa ärenden, t.ex. årsredovisningen eller budgeten. Också andra ärenden kan vara av större in-
tresse för allmänheten, t.ex. behandlingen av revisionsberättelsen. Frågan om i vilken omfattning man bör införa 
allmänhetens frågestund bör bedömas lokalt. 

När det gäller årsredovisningen är det tveksamt om man kan inskränka personkretsen, eftersom lagen talar om 
”allmänheten”, 8 kap. 16 § KL. När det gäller frågestunder som avser andra ärenden, grundas befogenheten på  
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5 kap. 40 § KL. Där talas om ”andra än ledamöter”. I varje fall i sådana ärenden bör frågerätten kunna begränsas 
till att enbart avse kommunmedlemmar eller medlemmar i en kommun inom landstinget. Det praktiska proble-
met blir då att kontrollera om frågeställaren är kommunmedlem eller inte. Vill man göra en sådan begränsning 
bör den framgå direkt av arbetsordningen. 

Det är självklart att allmänheten måste informeras om att den har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen. 
Uppgift om frågestunden ska därför tas med i tillkännagivandet av sammanträdet. 

Vi föreslår också en föreskrift om att någon överläggning inte får förekomma under frågestunden. Det kan inte 
vara lämpligt att fullmäktiges ledamöter inleder debatten under allmänhetens frågestund. Detta kan medföra att 
allmänheten kommer att delta i fullmäktiges överläggningar vilket alltså inte är meningen. 

Det är lämpligt att ordföranden får bestämma hur frågestunden ska genomföras och också att han eller hon be-
stämmer vilka förtroendevalda (som inte är ledamöter) eller anställda hos kommunen/landstinget, som behöver 
inställa sig vid sammanträdet och lämna upplysningar under frågestunden. I förslaget föreskrivs att ordföranden 
även ska samråda med vice ordförandena. 

KOMPLETTERANDE REGLER OM MÖJLIGHET ATT LÄMNA INFORMATION 

Fullmäktige kan välja att ha en stående punkt på dagordningen med möjlighet för särskilt utpekade att lämna in-
formation till fullmäktige om sin verksamhet. Det kan t.ex. vara ändamålsenligt att ge revisorerna eller kommu-
nalrådet/ landstingsrådet/regionrådet en sådan rätt. Vill fullmäktige ha denna ordning bör detta regleras i arbets-
ordningen. En sådan bestämmelse skulle kunna ha följande formulering. 

Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående verksam-
het. 

Kompletterande bestämmelser om fullmäktigeberedningar 

I 3 kap. KL finns reglerna om kommunernas och landstingens organisation. Där stadgas bl.a. (3 kap. 2 § KL) att 
fullmäktige får inrätta fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  
I det följande ges exempel på bestämmelser om fullmäktigeberedningar som kan tas in i arbetsordningen. Detta 
motiveras bl.a. med att fullmäktiges roll kan behöva stärkas om antalet nämnder reduceras. Vilka bestämmelser 
som behövs och hur de ska vara utformade beror givetvis på den organisation som ska finnas. 

 

1 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige för den löpande mandatperioden ... 
(antalet) ordinarie fullmäktigeberedningar. Valen förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av de-
cember månad. 

Alternativ: Valen förrättas på det sammanträde vid vilket fullmäktige väljer styrelsen och övriga nämnder. 

2 § Fullmäktige bestämmer före valen antalet ledamöter och ersättare i beredningarna. 
Bland ledamöterna väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts till  
ledamöter. 

3 § De ordinarie fullmäktigeberedningarna är ... (finansberedningen, allmänna beredningen, socialbered-
ningen, miljöberedningen). 

4 § En fullmäktigeberedning bereder de ärenden inom sitt uppgiftsområde som fullmäktige ska avgöra. En full-
mäktigeberedning får väcka ärenden i fullmäktige inom sitt uppgiftsområde. 

Alternativ: En fullmäktigeberedning bereder de ärenden som fullmäktige beslutar att överlämna till bered-
ningen. 
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5 § En fullmäktigeberedning ska följa den verksamhet inom kommunen/landstinget som hör till fullmäktige-
beredningens uppgiftsområde och hos fullmäktige göra de framställningar som fullmäktigeberedningen  
finner påkallade. 

6 § En fullmäktigeberedning får från kommunens/landstingets nämnder och anställda begära in de upplys-
ningar och de yttranden som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter. 

7 § Fullmäktige får tillsätta en eller flera särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende eller 
behandling av en viss fråga. 

8 § Fullmäktige bestämmer för varje tillfälle antalet ledamöter och ersättare i en särskild beredning samt mandatti-
den för denna. 

9 § För fullmäktigeberedningar ska i tillämpliga delar gälla vad som i kommunallagen är föreskrivet om 
nämnder i fråga om tidpunkt för sammanträden, beslutsförhet och protokoll. 

 

Kommentar: Fullmäktigeberedningar kan bestå av en eller flera personer. Det är även möjligt att till ledamot 
eller ersättare i en fullmäktigeberedning välja en person som inte redan är förtroendevald.  

Ledamöter i fullmäktigeberedningarna ska utses på samma sätt som övriga förtroendevalda. Valbar till ledamot 
och ersättare i fullmäktigeberedningarna är den som vid tidpunkten för sådant val uppfyller de villkor som ställs 
enligt 1 kap. 7 och 8 §§ KL. Den person som fullmäktige väljer till ledamot i en fullmäktigeberedning och som 
inte redan är förtroendevald kommer därför att bli förtroendevald i och med detta. 

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget inte valbar som ledamot eller ersättare i 
en fullmäktigeberedning, 4 kap. 5 § KL. 

Det får anses strida mot KL att i arbetsordningen föreskriva att ledamöterna och ersättarna i en fullmäktigebered-
ning ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige. En sådan bestämmelse skulle innebära att ett lokalt valbar-
hetsvillkor ställdes upp, vilket inte är tillåtet. En annan sak är att man kan vara överens om detta och att i prakti-
ken hålla sig till fullmäktigekretsen, när fullmäktigeberedningarna väljs. 

En fullmäktigeberedning kan – till skillnad från en nämnd – endast ha beredningsuppgifter. Att ansvara för för-
valtningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut kan således inte anförtros den.  

Eftersom nämnderna enligt KL har i uppgift att bereda fullmäktiges ärenden, får en fullmäktigeberedning ses 
som ett kompletterande beredningsorgan till styrelsen och de övriga nämnderna. Fullmäktige får således inte 
delegera beslutanderätt till en fullmäktigeberedning. 

Av 5 kap. 27 § KL framgår även att en nämnd vars verksamhetsområde ett ärende berör alltid ska ges tillfälle att 
yttra sig, om ett ärende har beretts bara av en fullmäktigeberedning. Det går således inte att förbigå nämnderna 
vid beredningen av fullmäktigeärenden och överlämna till fullmäktigeberedningar att helt sköta den. 

En fullmäktigeberedning kan ges i uppgift att bereda ärendena inom ett visst verksamhetsområde och att för full-
mäktiges räkning följa verksamhetens utveckling. Eftersom fullmäktige får ge en fullmäktigeberedning rätt att 
väcka ärenden i fullmäktige (5 kap. 22 § första stycket 4 KL) kan uppgiften att följa en eller flera verksamheter 
förenas med en befogenhet att också ta de initiativ som beredningen finner påkallade. 

I ett målstyrt system kan det vara en fördel att låta beredningen ta emot rapporter från nämnderna om verksam-
hetens utveckling, ekonomiska prognoser etc. Det kan ske inom ramen för fullmäktiges frihet att besluta om om-
fattningen och formerna för den redovisning som nämnderna ska lämna för hur de har fullgjort sina uppdrag att 
genomföra verksamheterna (6 kap. 5 § KL). I förarbetena sägs att fullmäktigeberedningarna kan ha ”vissa funkt-
ioner som förberedelser för fullmäktiges uppföljning av nämndverksamheten” (prop. 1990/91:117 s. 157). Något 
lagligt hinder mot en sådan ordning finns alltså inte. 
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Om nämnderna ska rapportera till fullmäktigeberedningarna hur de fullgör sina uppdrag att sköta den målstyrda 
verksamheten, bör de åläggas detta genom bestämmelser i reglementena. Arbetsordningen bör dock kompletteras 
med regler om hur fullmäktigeberedningarna rapporterar vidare till fullmäktige och vad som i övrigt åligger dem 
i det sammanhanget. 

En fråga som man har att ta ställning till är om fullmäktigeberedningarna ska ha rätt att väcka ärenden i fullmäk-
tige och i så fall i vilken omfattning de ska få göra det. 

Fullmäktige kan enligt 5 kap. 44 § KL medge att sammanträden med en fullmäktigeberedning helt eller delvis 
ska vara offentliga. Det är sedan fullmäktigeberedningen själv som avgör vid vilka sammanträden allmänheten 
ska tillåtas närvara. 

Utöver exemplen behövs en närmare bestämning av varje fullmäktigeberednings uppgiftsområde. De kan t.ex. 
vara knutna till en eller flera nämnders verksamhetsområden eller till huvudtitlarna i kommunens/landstingets 
budget. 

 

 

ARBETSORDNING FÖR FULLMÄKTIGE  

 

I skriften presenteras ett exempel på arbetsordning för fullmäktige. 

Arbetsordningen är tänkt att vara ett underlag för lokala bedömningar och utgör ett exempel på hur en arbetsord-
ning kan se ut. De olika paragraferna har försetts med utförliga kommentarer. 

Skriften vänder sig till alla, såväl förtroendevalda som tjänstemän, som kommer i kontakt med kommunalt be-
slutsfattande i fullmäktige. Den kan inte bara tjäna till vägledning vid upprättandet av arbetsordningar, utan även 
vara till praktisk nytta när det i den konkreta verksamheten gäller att tolka kommunallagens bestämmelser om 
beslutsprocessen i fullmäktige. 

Arbetsordningen bygger på lagstiftningens innehåll den 1 juli 2018. Skriften har tagits fram av jurister med stor 
erfarenhet av kommunalrätt vid avdelningen för juridik på Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Besök: Hornsgatan 20 

Telefon: 08-452 70 00 
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Arbetsordning för kommunfullmäktige  

Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i 

denna arbetsordning. 

Arbetsordningen meddelas med stöd av 5 kap. 71 § kommunallagen (KL) och innehåller de 

ytterligare föreskrifter som behövs för genomförandet av fullmäktiges sammanträden och 

handläggningen av ärendena.  

 Antalet ledamöter  

1 §  Fullmäktige har 41 ledamöter. Antalet ersättare bestäms av Vallagen. 

 Fullmäktiges presidium  

2 §  De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland 

ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som 

tillsammans utgör fullmäktiges presidium. Val till presidiet ska förrättas på ett 

sammanträde som hålls före december månads utgång. 

 Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen. 

 Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda 

sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.  

 Fullmäktiges presidium ska handha kontakten med fullmäktiges revisorer och ha 

regelbundna överläggningar med dem minst två gånger per år.   

 Interimsordförande, ålderspresident 

3 §  Till dess att val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har 

varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten). 

 Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av 

dem vara ålderspresident. 

 Fyllnadsval till presidiet m.m. 

4 §  Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från 

sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för 

återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått. 

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör 

ålderspresidenten ordförandens samtliga uppgifter. Ålderspresidenten tjänstgör 

som ordförande till dess fullmäktige utsett en tillfällig ordförande. 

 

Upphörande av uppdraget  

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör 

uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, 

beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 

mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att 
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uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av 

fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunstyrelsens 

kansli. 

 Tid och plats för fullmäktiges sammanträden  

6 §  Fullmäktige håller ordinarie sammanträde enligt den sammanträdesplan som 

årligen beslutas av fullmäktige. Datum och tid för årets samtliga sammanträden 

ska finnas publicerade på kommunens hemsida och hållas uppdaterade i den mån 

förändringar sker. 

 De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda 

fullmäktige första gången i oktober. 

 Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 Extra sammanträde  

7 §  Extra sammanträde, utöver sammanträdesplanen, ska hållas om 

kommunstyrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det 

eller om ordföranden anser att det behövs.  

 Extra sammanträden hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd 

med vice ordförandena. 

 En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och 

ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det 

extra sammanträdet.  

 Ändringar i sammanträdesordningen 

8 §  Om det föreligger särskilda skäl, får ordföranden efter samråd med vice 

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

sammanträdet. 

 Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller 

tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot 

och ersättare underrättas om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast 

tillkännages på lämpligt sätt. 

 Plats för fullmäktiges sammanträden 

9 §  Fullmäktige sammanträder i kommunhuset i Bålsta. 

 Ordförande får efter samråd med presidiet bestämma en annan plats för ett visst 

sammanträde. 

 Deltagande i sammanträde på distans  

10 §  Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 

bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra på lika villkor. 
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 Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 arbetsdagar innan 

sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om 

närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

 Tillkännagivande av sammanträde  

11 §  Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med 

fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges 

sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före 

sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde 

minst en vecka före sammanträdesdagen.  

 

Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de 

ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas digitalt, om inte skäl talar 

däremot. 

 

5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden. 
  

 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

12 §  Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta 

sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för 

sammanträdet. 

 Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant 

fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta. 

 Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en 

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 

 Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte 

utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och 

ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för 

det fortsatta sammanträdet. 

 Ärenden och handlingar till fullmäktiges sammanträden 

13 §  Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska 

behandla ett ärende, om inte annat följer av lag. 

14 §  Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller 

yttranden i de ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och 

ersättare före sammanträdet. 

 Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas 

ledamöter och ersättare före sammanträdet. 

 Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende ska 

finnas tillgängliga via kommunens hemsida och bör även finnas tillgängliga för 

allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet i den mån 

personuppgiftrelaterad lagstiftning tillåter det. 
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 Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det 

sammanträde vid vilket de avses bli ställda. Övriga regler för interpellationer och 

frågor framgår av arbetsordningens §§ 34-35. 

 Anmälan av hinder för tjänstgöring samt inkallande av ersättare 

15 §  En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till partiets gruppledare. Gruppledaren 

underrättar den ersättare som står i tur att tjänstgöra.  

16 §  Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller 

hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, 

kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 

 Ledamot är skyldig att anmäla till presidiet om ledamoten avbryter sin 

tjänstgöring. 

17 §  Det som sagts om ledamot i 15 och 16 §§ gäller också för ersättare, som kallats 

till tjänstgöring. 

18 §  Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och 

tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda 

skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 Upprop 

19 §  En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

 I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop kan 

ske via teknisk lösning. 

 Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 Protokolljusterare  

20 §  Ordförande bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. Justeringen ska göras vid särskilt justeringssammanträde om inte 

särskilda skäl föreligger. 

 Protokollet ska justeras senast en vecka efter sammanträdesdagen om inte 

särskilda skäl föreligger. 

 Sedan upprop har skett enligt 19 §, väljer fullmäktige två ledamöter att 

tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i 

förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar. 

 Turordning för handläggning av ärendena 

21 §  Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i 

tillkännagivandet av sammanträdet. 

 Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 
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 Ordföranden bestämmer när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas 

som inte finns med i tillkännagivandet. 

 Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet. 

 Yttranderätt vid sammanträdena  

22 §  Rätt att delta i överläggningen har 

 

– kommunalråd och oppositionsråd  

– ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller en gemensam nämnd vid 

behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.  

– ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.  

– ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som 

besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av 

svaret.  

– styrelseordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när 

fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.  

23 §  Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar 

revisionsberättelsen och årsredovisningen. 

 Revisorerna får delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som 

berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.  

 

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av 

revisionsberättelsen. 

24 §  Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som 

behövs, kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och 

fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen/landstinget 

för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående 

sakkunniga. 

 Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det 

behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i gemensamma nämnder och 

anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid 

sammanträdena. 

 Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd 

med vice ordförandena i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna 

upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

25 §  Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden. 
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 Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena. 

 Talarordning, och ordning vid sammanträdena 

26 §  Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning 

han eller hon har anmält sig och har blivit uppropad.  

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till replik, 

under förutsättning att denne tidigare haft ordet och/eller uttryckligen blivit 

apostroferad. 

 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte rättar sig efter 

tillsägelse av ordföranden, får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen 

avbryta en talare under hans eller hennes anförande.  

  

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och som inte rättar sig efter 

tillsägelse. Detta gäller för samtliga deltagare i sammanträdet, såväl 

förtroendevalda och anställda som åhörare eller övriga parter. 

 Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera 

eller upplösa sammanträdet. 

 Yrkanden 

27 §  När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går 

ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och 

kontrollerar att de har uppfattats korrekt.  

 Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 

yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.  

 Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett 

yrkande avfatta det skriftligt. 

 Deltagande i beslut  

28 §  En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattar det med acklamation. 

 Omröstningar  

29 §  När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

 Omröstningarna genomförs genom att ledamöterna avger sina röster efter upprop 

eller via en voteringsanläggning. Uppropet sker enligt uppropslistan.  

 Ordföranden avger alltid sin röst sist.  
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Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra 

eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.  

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny 

omröstning genomföras omedelbart. 

23 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn 

som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.  

En valsedel är ogiltig om den 

– upptar namnet på någon som inte är valbar,

– upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,

– upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt 

valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

Motioner 

31 § En motion 

– ska vara skriftlig och inlämnad av en eller flera ledamöter.

– får inte ta upp ämnen av olika slag.

– väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli, eller vid ett

sammanträde med fullmäktige. 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid 

ett sammanträde.  

Kommunstyrelsen ska en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts 

färdigt. Redovisningen ska göras på ett ordinarie sammanträde under våren. 

Medborgarförslag  

32 § Den som är folkbokförd i Håbo kommun får väcka ärende i fullmäktige 

(medborgarförslag). 

Ett medborgarförslag 

– ska vara skriftligt och undertecknad av en eller flera personer

– ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer

– får inte ta upp ämnen av olika slag.

– ska skickas in via kommunens e-tjänst för medborgarförslag om inte särskilda

skäl föreligger 

309



 

 Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

12(15) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-01-16 KS 2016/00457 nr 87845 
 

– får inte handla om myndighetsutövning mot enskild eller om personalärenden 

i övrigt.  

–  får inte vara odemokratiskt eller på annat sätt strida mot lag eller annan 

författning.  

– får inte ha behandlats i kommunfullmäktige de senaste två åren  

– väcks genom att det lämnas till kommunstyrelsens kansli senast 7 arbetsdagar 

före aktuellt fullmäktigesammanträde.   

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom 

fullmäktiges befogenhetsområde. 

När ett medborgarförslag väcks ska överläggning ske. Om ovanstående krav inte 

uppfylls får fullmäktiges ordförande eller fullmäktige avvisa 

medborgarförslaget.  

Den som väcker ett medborgarförslag som uppfyller kraven har rätt att 

presentera förslaget för fullmäktige. 

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att 

besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som 

i fortsättningen kommer att handlägga ärendet.  

Medborgarförslag ska beredas så att beslut kan fattas inom ett år från det att 

förslaget anmäldes till fullmäktige.  

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska minst en gång per år redovisa de 

medborgarförslag som inte har beretts färdigt.  

 Företagens initiativrätt  

33 §  Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i 

fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att 

fullmäktige får ta ställning till. 

 Interpellationer  

34 §  En interpellation ska avse ämnen som är av större intresse för kommunen och 

syftar till att skapa debatt i kommunfullmäktige.  

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till kommunstyrelsens 

ordförande, ordföranden i en nämnd, beredning eller kommunens bolag och till 

ordförandena i kommunstyrelsens utskott.  

 En interpellation ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot. Den bör ges in 

till Kommunstyrelsens kansli senast 5 arbetsdagar före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den.  

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.  
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En interpellation bör besvaras under det sammanträde då interpellationen 

ställdes. En interpellation ska senast besvaras på sammanträdet efter det då den 

ställdes.  

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar 

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet av 

sammanträdet. 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före 

den sammanträdesdag då svaret ska lämnas. 

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 

2-6 §§ KL, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna 

till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 

interpellationen.  

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till ordföranden i kommunstyrelsen eller till 

ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där 

kommunen/landstinget är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har 

särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.  

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret 

på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid 

sammanträdet eller inte. 

 Frågor  
35 §  Frågor syftar till att inhämta sakupplysningar.  

 En fråga 

 – ska vara skriftlig och inlämnad av en ledamot.  

 – ges till kommunstyrelsens kansli senast 3 arbetsdagar före det sammanträde 

vid vilket ledamoten avser att ställa den.  

Vad som sägs i 34 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan 

behöver dock inte vara skriftligt.  

 En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 Beredning av ärenden  

36 §  Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de 

ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.  

Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att 

besluta om remiss av sådana ärenden.  
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 Återredovisning från nämnderna  

37 §  Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas 

återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser 

härom anges i respektive nämnds reglemente. 

 Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning  

38 §  Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. 
 

Beredning av revisorernas budget 

39 §  Presidiet bereder revisorernas budget. 

 Valberedning 
40 §  På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en 

valberedning för den löpande mandatperioden.  

Valberedningen består av en ledamot och en ersättare för varje parti 

representerat i fullmäktige.  

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en 

vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.  

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska 

behandla med undantag av: 

– val av fullmäktiges presidium 

– val av valberedning  

– fyllnadsval som inte är ordförandeval  

Valberedningen ska lägga fram förslag i fyllnadsval som inte är ordförandeval 

om valen bedöms vara av komplicerad eller principiell karaktär.  

Fullmäktige kan även besluta att förrätta val utan föregående beredning.  

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer 
 
Justering av protokollet  

41 §  Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.  

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett 

sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar 

de delar av förhandlingarna som han eller hon har lett.  

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. 

 Reservation  

42 §  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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 Datum Vår beteckning 

 2019-01-16 KS 2016/00457 nr 87845 
 

 Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och 

senast under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 Expediering och publicering 

43 §  Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet.  

Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges 

skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte 

fullmäktige beslutar annat. 

44 §  Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med 

vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras 

på kommunens webbplats. 

 Allmänhetens frågestund 

45 §  Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor i anslutning till 

kommunfullmäktiges sammanträden. Ordförande kan besluta att inte genomföra 

allmänhetens frågestund om skäl föreligger. 

 

I tillkännagivandet av sammanträde ska anges att allmänhetens frågestund ska 

förekomma.  

 

Frågestunden får pågå maximalt 30 minuter och hålls i anslutning till att 

fullmäktiges sammanträde börjar. Ordföranden får förlänga frågestunden om 

särskilda skäl föreligger och vid behov hänskjuta frågor till nästa sammanträde. 

 

Överläggning får inte förekomma vid frågestunden. 

 

Fråga ska redovisas skriftligt och vara inlämnad till kommunstyrelsens kansli 

senast 3 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket frågeställaren avser att 

ställa den. Frågan ska beröra ett ämne av allmänt kommunalt intresse och ska 

beröra den kommunala verksamheten. Frågan får inte beröra 

myndighetsutövning mot enskild eller personalärenden. Frågan ska kunna 

besvaras utan större utredning och bör inte behandlats vid tidigare frågestunder.  

 

Presidiet avgör om frågan får ställas. 

 

Frågan ska kunna läsas upp på maximalt två minuter. Den som besvarar frågan 

disponerar fem minuter. Frågeställaren har rätt till en följdfråga på två minuter 

varefter den svarande får ytterligare två minuter till sitt förfogande. 

   

_____________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  
 2018-12-10  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 167 Dnr 2016/00457  

Arbetsordning för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit riktlinjer för styrdokument i Håbo kom-

mun. Enligt dessa riktlinjer ska kommunens styrdokument kontinuerligt ses 

över. Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs 2003 och är i flera delar 

inaktuell. Förvaltningen har därför sett över dokumentet och lämnar nu för-

slag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Vid ett möte med full-

mäktiges presidium har förvaltningen inhämtat presidiets synpunkter på för-

slaget till ny arbetsordning.  

 

Förvaltningens förslag till ny arbetsordning bygger i stora drag på SKL:s 

standardarbetsordning för fullmäktige och har därefter anpassats utifrån Hå-

bos aktuella förhållanden. Arbetsordningen har gjorts om från grunden, vil-

ket innebär att den ser annorlunda ut jämfört med nuvarande arbetsordning. 

I arbetsordningen har också de beslut avseende fullmäktiges arbetssätt som 

fattats separat bakats in.  

Förändringarna som gjorts innebär bland annat att presidiets arbete regleras 

tydligare samt att vissa delar kring hanteringen av sammanträdena (plats, 

handlingar, protokollsjustering med mera) förändras. Den nya arbetsord-

ningen öppnar också för ytterligare digitalisering av sammanträdeshante-

ringen. Eftersom förslaget i stora drag bygger på SKL:s underlag är det bi-

lagt handlingarna. I den har paragraferna försetts med utförliga kommenta-

rer. Förslag till ny arbetsordning innehåller talartid, förslaget är framtaget i 

likhet med bland annat fullmäktige i Enköping, Heby, Knivsta och Uppsala.    

 

Ett förslag till ny arbetsordning återremitterades av kommunstyrelsen 2017-

05-29 § 115 med följande motivering: Ärendet ska återremitteras för vidare 

utredning av hanteringen och utvecklingen av medborgarförslag och all-

mänhetens frågestund. Denna utredning finns presenterad i Bilaga 1.  

 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till arbetsord-

ning samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2019 återkomma med 

förslag på tidsplan och regler för ett eventuellt införande av E-förslag.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2018-11-26 § 232 

Protokollsutdrag KSAU 2018-11-13 

Tjänsteskrivelse 2018-10-16 

Arbetsordning för kommunfullmäktige (nuvarande), Hid nr 2003.2383 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Förslag till ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

Bilaga 1: utredning E-förslag och allmänhetens frågestund  

SKL:s underlag till arbetsordning för lokala bedömningar 

SKL:s E-förslag, steg för steg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss med följande motivering: För att an-

passa arbetsordningen så att den inte strider mot gällande lagstiftning som 

tillåter vald ledamot att framföra och debattera inom ramen för gällande 

ärende, samt att det rensas bort lagtext som ändå gäller.  

Björn Erling (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens för-

slag och föreslår följande ändring i § 26: Talartid, 5 minuter som första an-

förande, därefter 2 minuter för repliker.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige avser att avgöra ärendet idag eller att 

återremittera det. Ordförande finner att fullmäktige avgör ärendet idag.  

Votering är begärd och ska genomföras.  

Ordförande fastställer voteringsordningen. Ja-röst för återremiss, Nej-röst 

för att avgöras idag.   

Omröstningsresultat 

 Nej-röst: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Jan Sundling (M), Ulf 

Winberg (M), Christofer Bonde (M), Per-Arne Öhman (M), Nils-Åke Mår-

heden (M), Roger Von Walden (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Leif Zetterberg (C), Per Widén (C), Helen Zeland Bodin (C), Anette Erling 

Jivenius (L), Gunilla Alm (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), Robin Jande (V), Michael Rubbetsad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann-Sofi Borg (SD), Thomas Moore (SD), Ro-

bert Kohlström (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Erik Nylén (SD), Tiina 

Fransson (SD) 

Ja- röst: Agneta Hägglund (S), Anna Larsson (S), Helene Cranser (S), Fred-

rik 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), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Ordförande finner att arbetsordningen återremitteras genom en minoritets-

återremiss med 14 Ja-röster (1/3 av fullmäktige), 27 Nej-röster.    
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 
 Sammanträdesdatum  
 2018-12-10  

Kommunfullmäktige    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kansli  

Uppdragslistan  

Kommundirektör  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2019-01-07 KS 2019/00004 nr 87613 

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

Entledigande från uppdrag som begravningsombud samt 
fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige återkallar nominering av Christian Nordberg (MP)

från till uppdrag som begravningsombud.

2. Kommunfullmäktige nominerar N.N. till nytt begravningsombud i

Christian Nordbergs (MP) ställe.

Sammanfattning 

Christian Nordberg (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 

begravningsombud. Kommunfullmäktige nominerade 2018-12-03 Christian 

Nordberg till begravningsombud. Formellt utses ombud av Länsstyrelsen i 

Stockholms län, men beslut om detta efter nomineringen i december har 

ännu inte kommit in till kommunen.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Christian Nordberg 

Vald 

Länsstyrelsen i Stockholms län 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 18
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Från: Christian Nordberg 
Skickat: den 31 december 2018 12:07 
Till: Sara Widströmer; Clara Thorgren 
Kopia: Liselotte Grahn Elg; Björn Erling; Marie Nordberg 
Ämne: Avsägelse av uppdrag "Begravningsombud" 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej alla, 

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ”Begravningsombud”. 

God fortsättning och Gott Nytt År 

Christian Nordberg 

Skickades från E-post för Windows 10 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 

2019-02-15 KS 2019/00074 nr 88469 

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

Entledigande från uppdrag som ledamot, tillika vice ordförande, 
i Håbo Marknads AB samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Agneta Hägglund (S) från uppdrag som

Ledamot, tillika vice ordförande, i Håbo Marknads AB styrelse.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i Håbo Marknads AB

styrelse i Agneta Hägglunds (S) ställe.

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny vice ordförande i Håbo Marknads

AB styrelse i Agneta Hägglunds (S) ställe.

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot, 

tillika vice ordförande i Håbo Marknads AB styrelse.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse, daterad 2019-02-14

__________ 

Beslut skickas till 

Agneta Hägglund (S) 

Vald 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 19
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Från: Agneta Hägglund 
Skickat: den 14 februari 2019 18:27 
Till: Kommunsekreterare 
Kopia: liselotte.grahn.elg@habo.se; tobias.arvidsson@habo.se 
Ämne: Avsägelse  

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 

Härmed avsäger jag mig med omedelbar verkan mitt uppdrag som ledamot och vice ordförande i Håbo 
Marknads AB. 

Med vänlig hälsning 
Agneta Hägglund 

Mobil 070 629 03 15 
E post Agneta.hagglund@habo.se 
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Ärende 20
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Interpellation 
Frågeställare: Ledamot, Charlotta Bjälkebring Carlsson, Vänsterpartiet 

Frågan ställd till: Socialnämndens ordförande, Susanna Kraftelid, Moderaterna 

Bostadslösas situation i Håbo 

Det är lätt att tro att alla personer som vistas i Håbo har goda levnadsförhållanden 

eftersom Sverige är ålagda att följa barnkonventionen och FNs deklaration om 

mänskliga rättigheter. Trots det har jag som Håbobo träffat på personer som bor i 

sovsäck på en bänk på perrongen, sett personer övernatta i skogen, i bilar och 

kommit i kontakt med personer som bett om mat eller pengar utanför centrum och 

affärer i Bålsta. Givetvis behöver det inte vara så att dessa personer är bostadslösa 

eller inte har möjlighet till försörjning, det skulle kunna vara en tillfällighet att jag såg 

dem och att det bara hände en gång under deras genomresa.  

Eftersom jag anser att vår kommun har och bör ge samtliga personer som vistas i vår 

kommun goda levnadsförhållanden önskar jag förstå hur det ser ut och få veta hur 

socialförvaltningen arbetar med frågorna? Vad kan vi i kommunen göra för att göra 

det bättre för dessa personer, att bo leva och vistas i vår kommun? 

Eftersom vi som kommun har att följa den lagstiftning som finns i konventioner och 

lagar, borde det inte finnas några personer som lever i utanförskap. Därför undrar jag 

hur socialnämnden tar sig an de frågor som handlar om bostadslösas situation i Håbo? 

Med hänvisning till ovanstående önskar jag svar på följande frågor 

1. Totalt sett hur många bostadslösa har socialtjänsten kännedom om med

vistelseort Håbo?

2. Finns bostadslösa ensamkommande flyktingbarn i kommunen?

3. Finns bostadslösa barnfamiljer i Håbo?

4. Hur många barn lever i social utsatthet i kommunen?

5. Finns uppsökande verksamhet i kommunen för att informera om vilka regler

som gäller i kommunen och vilka rättigheter en person har som vistas här?

6. Finns bostadslösa EU-emigranter i Håbo? Finns kännedom om hur många?

7. På vilket sätt arbetar socialtjänsten för att lösa bostadsfrågan för de

bostadslösa personerna?

8. Hur är kommunens uppsökande verksamhet organiserat gällande bostadslösa

personer?

9. Finns möjlighet till härbärge och till vilken kostnad?

10. Finns det bostadslösa som uppbär ekonomiskt bistånd i kommunen?

11. Hur ser arbetet ut mellan socialtjänst och frivilligorganisationer i kommunen

gällande bostadslösa personer som vistas i kommunen?

Nyckelby 2018-12-30 

Charlotta Bjälkebring Carlsson 

Ärende 21
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2018-12-09 

Interpellation till barn och utbildningsnämndens vice ordförande 

Carl-Johan Torstensson (M) om hemmasittare och anpassade 

åtgärder i skolan 

I TV-programmet Kalla Fakta som visades i TV4 den 3 december 2018 gav oss informationen att så 

många som 5500 barn i den svenska skolan är så kallade ”hemmasittare”. 5500 elever motsvarar 

ungefär att 4 av 10 skolor i Sverige har en eller flera hemmasittare. 

Med ”hemmasittare” avses en elev som varit frånvarande från skolan mer än 30 dagar i sträck eller 

har mer än 50 % frånvaro under en termin. 

Kommunen är huvudman för skolan och har det yttersta ansvaret och ska enligt lag erbjuda eleven 

det stöd som denne behöver för att kunna genomföra sin skolgång, utan undantag. Inkludering 

betyder inte att alla ska gå i en vanlig klass och behandlas på exakt samma vis, utan att alla elever 

skall ges samma möjligheter att tillgodose sig den utbildningen och undervisningen som de har rätt 

till och att undervisningen skall anpassas i enlighet med den enskilde elevens behov. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag ställa följande frågor till barn och utbildningsnämndens 

ordförande: 

1. Har Håbo kommun några ”hemmasittare” enligt definitionen ovan?

a. Om ja, hur avser du aktivt arbeta för att skyndsamt tillgodose dessa elevers behov av

stöd för att erhålla utbildning och undervisning?

b. Om nej, vilka insatser har du och kommunen gjort för att hantera situationen och

vilka erfarenheter kan vi delge andra kommuner för att underlätta deras fortsatta

arbete?

2. Bedömer du att lärare och personal i våra skolor har den utbildning och de verktyg de

behöver för att aktivt motverka hemmasittande elever?

a. Om ja, hur kommer det sig att vi lyckats bättre än många andra kommuner och hur

kan vi delge andra kommuner våra kunskaper och erfarenheter för att underlätta

deras fortsatta arbete?

b. Om nej, varför och hur avser du arbeta för att åtgärda det behovet?

Michael Rubbestad (SD) 

Ärende 22
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Svar på Interpellation om hemmasittare 
och anpassade åtgärder i skolan 

1. Ja. Kommunen har ”hemmasittare” enligt definitionen ovan.

a. Vi använder oss inte av ovanstående definition. Vi benämner inte elever som

”hemmasittare”, utan vi pratar om problematisk frånvaro. Vi använder oss av

definitionen från SOU 2016:94. Definition på problematisk frånvaro: Frånvaro i

sådan omfattning att frånvaron riskerar att ha negativ inverkan på elevens

utveckling mot utbildningens mål. Innefattar all frånvaro, d.v.s. både giltig och

ogiltig frånvaro samt sammanhängande och upprepad frånvaro.

Skolpliktsanalysen för höstterminen 2018 visar att av kommunens 2 383 elever i 

grundskolan hade 162 problematisk frånvaro, ca 6,8 %. Majoriteten av elever med 

problematisk frånvaro går i årskurs 7-9. Under våren 2018 var den problematiska 

frånvaron ca 12 %. Av andelen elever med problematisk frånvaro är det någon 

enstaka elev som har frånvaro med 100 %. Det är elever med komplex 

problematik, där ofta även andra instanser såsom barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) och/eller socialtjänst är inkopplade och där ett gemensamt arbete pågår för 

att få till studier. Ofta försöker man att till en början få till undervisning i hemmet 

för att succesivt öka tiden för undervisningen för att därefter börja närma sig 

skolan.  

Vid skolpliktskontrollen följs även elever med problematisk frånvaro som inte har 

godkänt i alla ämnen upp, dessa elever ska ha ett åtgärdsprogram. Arbetet med 

åtgärdsprogram behöver stärkas. En uppdatering av den kommungemensamma 

rutinen om särskilt stöd och åtgärdsprogram pågår och ska därefter implementeras 

i verksamheterna. Nätverket för kommunens specialpedagoger och speciallärare 

har gjort ett utvecklingsarbete kring de pedagogiska kartläggningarna som är 

grunden för det särskilda stödet. Arbetet och materialet ska utvärderas i slutet av 

detta läsår. Även vårdnadshavares kännedom och delaktighet i arbetet följs upp. 

Skolpliktskontrollen visar att vårdnadshavare verkar rent generellt vara 

informerade om frånvaron, dock kan de göras ytterligare delaktiga i arbetet med 

frånvaron. Vikten av elevers och vårdnadshavares delaktighet i arbetet kring 

frånvaron tydliggörs till exempel genom att detta nu måste redogöras under en 

speciell punkt i dokumentationen.   

Inom de kommunala förskolorna arbetar man förebyggande med insatser för att 

främja skolnärvaron och en gemensam rutin för detta finns (se bifogad rutin). 

Även om förskolan inte är obligatorisk läggs där en betydelsefull grund för det 

livslånga lärandet. Ett nära samarbete med hemmet är en förutsättning för att tidigt 

lära sig vikten av struktur i vardagen eller deltagande i verksamheten. Ibland kan 

det redan i förskolan finnas indikationer på problem som resulterar i skolfrånvaro 

längre fram. 
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För de kommunala skolorna finns en gemensam rutin för ökad skolnärvaro (se 

bifogad rutin). Enligt rutinen ska all frånvaro uppmärksammas för att förhindra att 

frånvaro ökar. I rutinen framgår olika yrkesgruppers ansvar i arbetet. Vid upprepad 

eller längre frånvaro ska rektor se till att frånvaron skyndsamt utreds. Utredningen 

ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med 

elevhälsan. När utredning inleds anmäler rektor detta till huvudman. Utifrån 

utredningen sätts lämpliga åtgärder in och följs upp och utvärderas för att ge 

önskad resultat. 

Huvudmannen har kontinuerlig skolpliktskontroll för att följa upp i Håbo kommun 

folkbokförda elevers frånvaro och dess orsaker. Barn- och 

utbildningsförvaltningen skickar en gång per termin en förfrågan om eventuell 

problematisk frånvaro till rektorer för samtliga grundskolor där Håbo kommun har 

elever. Förfrågan skickas ut till egen verksamhet, kommunala skolor i andra 

kommuner, fristående skolor i och utanför Håbo kommun. 

De data som samlas in sammanställs för analys. Syftet med sammanställningen av 

data är att se om det finns några samband mellan de faktorer barn- och 

utbildningsförvaltningen fått kunskap om i sammanställningen. 

Sammanställningen, analysen, eventuella slutsatser som kan dras och eventuella 

förslag på åtgärder utifrån slutsatserna tas fram av barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

Huvudmannen arbetar aktivt med att följa upp så att den kommungemensamma 

rutinen för ökad skolnärvaro följs och att varje skola arbetar aktivt med 

skolnärvaron för sina elever. I verksamhetschefens arbete med grundskolans 

ledningsgrupp samt med de olika skolledningarna är frågan om elevers närvaro en 

av grundpelarna. Vid behov ger huvudmannen ytterligare stöd till de kommunala 

skolorna. Stöd kan till exempel ges genom att verksamhetschef för Barn- och 

elevhälsan träffar skolledning och andra berörda på skolan för genomgång av 

utredning och insatser.  

Samverkan erbjuds med de fristående skolor som har elever som är folkbokförda i 

Håbo kommun med problematisk frånvaro. Vid samverkan deltar verksamhetschef 

för barn- och elevhälsan samt handläggare från barn- och utbildningskontoret.  

I barn- och utbildningsförvaltningens arbete med problematisk skolfrånvaro sker 

samarbete med socialförvaltningen. Samarbetet sker kring det förebyggande 

arbetet genom att grundskolans ledningsgrupp har återkommande möten med 

socialförvaltningens chefer på avdelningen Stöd till barn, unga och familjer. 

Utöver detta sker samarbete i enskilda elevärenden där elev har problematisk 

skolfrånvaro och där problematiken är komplex och dess orsaker är kopplade till 

elevens hem- och familjesituation. 

2. Nej.

b. Så länge vi har elever med problematisk skolfrånvaro kan vi inte anse oss vara

fullärda eller ha alla de verktyg som behövs. Att medvetandegöra och utbilda

medarbetare inom ämnet är ett ständigt pågående arbete på olika vis. Arbetet med

detta sker såväl på skolnivå, verksamhetsnivå som på huvudmannanivå. Utifrån
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forskning och beprövad erfarenhet implementeras verkningsfulla metoder och 

verktyg.   

Som framgår av svaret ovan så sker en omfattande verksamhet i kommunen för att 

hantera elever med problematisk frånvaro. Det finns dock mer att göra, vilket 

också framgår, vi är inte fulländade i detta avseende.  

Vad jag som politiker och ordförande i Barn och Utbildningsnämnden kan göra för 

att stödja och förbättra detta arbete är; 

- Efterfråga resultaten samt analyser av dessa från skolpliktsundersökningarna 

som görs en gång per termin av förvaltningen. Resultaten presenteras redan 

idag för nämnden, men vi i nämnden kan bli tydligare med att efterfråga 

analyser och åtgärder.  

- I nämnden noggrant följa utvecklingen över tid av andelen elever med 

problematisk frånvaro. 

- Om möjligt infoga dessa resultat i de nyckeltal vi idag använder för att jämföra 

oss med andra kommuner inom ett antal andra viktiga områden. Detta beror 

naturligtvis på om det finns jämförbara mätningar att ta del av i dessa 

kommuner.  

- Stämma av att förvaltningens arbete gällande uppdatering av den 

kommungemensamma rutinen om särskilt stöd och åtgärdsprogram färdigställs 

snarast, samt därefter skyndsamt implementeras i verksamheterna. 

- Säkerställa att nämndens ledamöter får den information samt utbildning de 

behöver för att kunna ta det huvudmanna-ansvar som nämnden har. 

Håbo 2019-02-09 

Carl-Johan Torstenson (M) 
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden 
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HANDLINGSPLAN 1(2) 

Datum Vår beteckning 
2017-11-07 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Håbo kommun 
Centrumleden 1 
746 80 Bålsta 
Tel 0171-525 00 

Handlingsplan vid frånvaro på förskolan 

Alla barn i Sverige har en lagstadgad rätt till förskola och grundskola. Förskolan är inte obli-

gatorisk, men där läggs en betydelsefull grund för det livslånga lärandet.  

För det enskilda barnet kan en omfattande frånvaro från förskolan eller den obligatoriska sko-

lan leda till stora svårigheter. 

Vid hög frånvaro påverkas förskolans uppdrag utifrån Skollagen 8 kap 2 §. Hög frånvaro kan 

också utgöra en varningssignal som kan ligga till grund för en orosanmälan. 

Hur hanteras frånvaro? 

På varje avdelning förs kontinuerligt anteckningar om barns närvaro/frånvaro. 

Anledning till frånvaro ska framgå av anteckningarna. 

Föräldrar som ej hört av sig om skäl till frånvaron kontaktas samma dag. Att barnet är frånva-

rande och ingen vet varför kan vara ett tecken på att det finns behov av stöd i familjen. 

Hur definieras hög frånvaro? 

På förskolan definieras hög frånvaro enligt nedan: 

 Återkommande frånvaro av oklar orsak - enstaka, återkommande dagar och/eller flera

dagars sammanhängande frånvaro av oklar orsak.

 Återkommande längre sjukfrånvaro.

 Sammanhängande frånvaro längre än 15 dagar p g a planerad ledighet/semester under

verksamhetsåret. Ledighet vid jul/nyår och under jourverksamheten på sommaren räk-

nas ej.

Åtgärder vid hög frånvaro 

 Förskolechef informeras vid hög frånvaro.

 Samtal med föräldrar om skälet till den höga frånvaron.

 Information till föräldrar om förskolans uppdrag utifrån Skollagen.

 Information om vikten av närvaro på förskolan för barnets lärande.

Risker vid hög frånvaro 

Frågan om skolnärvaro är viktig i både grund- och gymnasieskolan. Ibland kan det redan i 

förskolan eller i grundskolans tidiga år finnas indikationer på problem som resulterar i skol-
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frånvaro längre fram. 

Förskolan är inte obligatorisk men ett nära samarbete med hemmet är en förutsättning för att 

tidigt lära sig vikten av struktur i vardagen eller deltagande i verksamheten. 

Oro för ett barn 

Hög frånvaro kan utgöra skäl för orosanmälan till Socialtjänsten. 

Skollagen 8 kap 2 § 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fort-

satt utbildning. 

Socialtjänstlagen 

Insatser gällande barn och unga  

5 kap.  
1 § Socialnämnden ska:  

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden,  

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom,  

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling,  

11 kap.  
1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på 

annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämn-

den.  

14 kap.  
1 § Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att anmäla till social-

nämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd. 
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2018-12-11

KOMMUNGEMENSAM RUTIN FÖR

ÖKAD SKOLNÄRVARO

- Trötthet Vårdnadshavare anmäler Oanmäld frånvaro All frånvaro uppmärksammas Rektor/biträdande rektor kallar Åtgärder ses över och upp-

- Magont sitt barns sjukfrånvaro följs upp av klass- under elevens alla skolår till möte med elev (om följningar intensifieras.

- Huvudvärk varje morgon. lärare/mentor/ lämpligt) och vårdnadshavare

- Beteendeproblematik kontaktlärare, under- Även giltig/anmäld frånvaro för utredning av skolnärvaro Behov av särskilt stöd utreds.

- Nedstämdhet Undervisande lärare visande lärare eller ska uppmärksammas ( se blankett och stödmaterial).

- Ospecificerat obehag eller av skolan utsedd av skolan utsedd och följas upp. Klasslärare/mentor/kontakt- Möte med eventuella sam-

- etcetera person registrerar all person via telefon- lärare och eventuell annan arbetspartners inom

närvaro/frånvaro i kontakt med vårdnas- Klasslärare/mentor/kontakt- berörd personal samt kommun och Region Uppsala.

Observeras och uppmärk- Dexter. havare. lärare anmäler ärendet till representant från elevhälsan

sammas av klasslärare/ rektor eller den rektor delegerat deltar.

mentor/kontaktlärare/ Vårdnadshavare Klasslärare/mentor/ det till.

undervisande lärare meddelas om frånvaro kontaktlärare, under- *Rektor anmäler till huvudman. * Mail till barn.utbildning@habo.se

och all annan personal. via Dexter. visande lärare eller Kartläggning (som stöd Anmäl frånvaro i ämnesraden.

av skolan utsedd se blankett och stödmaterial) Fortsatta åtgärder och upp- Mailet ska innehålla:

person har samtal med av skolnärvaro (giltig/ogiltig) följningar. Elevens namn, personnummer

elev. med planering av åtgärder och hur stor frånvaron är.

genomförs av klasslärare/ Vid behov utreds behov av

mentor/kontaktlärare särskilt stöd. ** Definition på problematisk frånvaro:

med elev och vårdnadshavare, Frånvaro i sådan omfattning att frånvaron

eventuellt tillsammans med Samverkan med andra berörda riskerar att ha negativ inverkan på elevens

arbetslag, elevhälsa och inom kommunen, Region Uppsala utveckling mot utbildningens mål.

andra berörda. eller andra kontakter. Innefattar alla frånvaro, d.v.s både giltig

och ogiltig frånvaro samt samman-

Eventuell anmälan om behov Vid behov görs en orosanmälan hängande och upprepad frånvaro

av särskilt stöd. till socialnämnden. (SOU 2106:94)

ANSVARIG UNDERVISANDE LÄRARE MENTOR MENTOR REKTOR REKTOR

Dokumentation görs av alla åtgärder.

All undervisning 
Tidiga 

varningssignaler 

Första oanmälda 
frånvarotillfället 

Vid fortsatt frånvaro över 1 vecka 
eller 10% sammanlagd frånvaro 
under en månad eller flera lektioner 
ogiltig frånvaro under 3 veckor. 

Fortsatt frånvaro/ 
problematisk frånvaro* *  

Fortsatt frånvaro trots 
åtgärder 

Om en elev är helt 
frånvarande påskyndas 

processen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 192 Dnr 2018/00968 

Interpellation Sverigedemokraterna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och att svar

lämnas på kommande fullmäktige. 

Sammanfattning 

En interpellation från Michel Rubbetad (SD) har inkommit och ställs till 

barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Carl-Johan Torstensson (M) 

om hemmasittare och anpassade åtgärder i skolan.   

Beslutsunderlag 

Interpellation 2018-12-09 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Carl-Johan Torstensson (M) 
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