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§ 90

Dnr 2021/00001

Mötets öppnande
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Helene Zeland Bodin (C) och Owe Fröjd (Båp)
till justerare av dagens protokoll.
2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att jämte
ordförande justera protokollet.
Dagordningen fastställs med följande tillägg:
- Fackliga företrädare
- Vaccination på arbetstid
- Plan- och priolistan
- Översiktsplanen
- Uppföljning KSAU
- Kommunens svar på SSR begäran av en 6:6a
- PM
- Avtal om anställnings upphörande m.m.
- Omprövning Agneta Hägglund
- Entledigande från uppdrag som ombud i Upplandsstiftelsen samt
fyllnadsval
Beslutsunderlag
Föreliggande dagordning
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att Helene Zeland Bodin (C) utses till
justerare.
Agneta Hägglund (S) föreslår att Owe Fröjd (Båp) utses till justerare.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras för hantering av tekniska problem.
Förslag till beslut på sammanträdet 2
Liselotte Grahn Elg (M) anmäler följande ärenden:
- Entledigande från uppdrag som ombud i Upplandsstiftelsen samt
fyllnadsval
- Fackliga företrädare
- Vaccination på arbetstid
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Agneta Hägglund (S) anmäler följande ärenden:
- Plan- och priolistan
- Översiktsplanen
Fredrik Anderstedt (S) anmäler följande ärende:
- Uppföljning KSAU
Owe Fröjd (Båp) anmäler följande ärenden:
- Kommunens svar på SSR begäran av en 6:6a
- PM
- Avtal om anställnings upphörande m.m.
- Omprövning Agneta Hägglund
______________
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§ 91

Dnr 2021/00158

Återkoppling Kapacitet VA-anläggningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens ordförande att
skyndsamt tillskriva kommunalförbunden Norrvatten och Käppala ett
intentionsbrev för att se om möjligheten finns till VA-anslutning för
Skokloster.
3. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda ekonomin i
förslaget.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen informerar kommunstyrelsen om kapacitet på VAanläggningar 20210208-2020/00462. En nulägesanalys har tagits fram för
att få en helhetsbild av hur hela VA-kapaciteten ser ut i dagsläget, och
belysa de eventuella problem som finns och som behöver åtgärdas för att
kommunen skall kunna växa.
Kommunstyrelsen gav i uppdrag till kommundirektören,
samhällsbyggnadschefen och VA-chef att skyndsamt gå vidare med
utredningar med grund i de VA-utredningar som presenterades i april 2018.
Arbete pågår med att ta fram uppdaterade ekonomiska kalkyler för olika
alternativ på ett övergripande plan och kommer att presenteras för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 79
Tjänsteskrivelse
Vägvalsutredning vatten och avlopp Skokloster
Tekniska nämndens beslut
Utkast intentionsbrev till kommunförbunden Käppala och Norrvatten
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslaget med ändringen att punkt 2
och punkt 3 ska ske skyndsamt.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 och finner att så sker.
JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

10(91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets
förslag till beslut punkt 2 respektive 3 med Michael Rubbestads (SD)
ändringsyrkande och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 92

Dnr 2021/00153

Parkeringsutredning för allmänna parkeringar i Bålsta
centrum
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar att parkeringsutredningen för Bålsta centrum
är slutförd.
2. Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med simhallen ska fortsätta.
Sammanfattning
Nu när parkeringsutredningen är slutförd kan arbetet med den nya simhallen
gå vidare. Dock kan framtida behov av parkeringar behöva utredas vidare i
detalj med denna parkeringsutredning som underlag.
Syftet med parkeringsutredningen är att klarlägga vilket behov av allmänna
parkeringsplatser som kan bli aktuellt, faktorer som kan påverka detta samt
peka ut ytor som är viktiga för en hållbar parkeringslösning.
Parkeringsutredningen för Bålsta centrum initierades med anledning av
behovet av ny simhall och att föreslagen plats utgörs av befintlig parkering.
Inom projektet Bålsta C ingår även potentiell bebyggelse på andra befintliga
parkeringar. Utredningen tittar därför samlat på hela Bålsta centrum.
Utredningen avser endast allmänna parkeringar och inte parkering på
kvartersmark (ex. boendeparkering).
Sammanfattningsvis är parkeringsutredningens slutsatser:
•

Helhetsperspektiv krävs på parkeringsfrågan.

•

Samspel mellan olika parkeringar (både för bil och cykel)

•

Samspel med andra trafikslag (gång/cykel/kollektivtrafik)

•

Ökad reglering leder till fler möjligheter för dem som har behov
av att använda bilen.

•

Parkeringsbyggnad vid stationen med minst 600 platser centralt
krävs för att få en fungerande parkeringssituation under förutsättning
av dagens pendlarparkeringar bebyggs.

Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 92
Tjänsteskrivelse
Parkeringsutredning Bålsta centrum
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Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras för
framtagande av en parkeringsutredning som bygger på verkligheten och i
andra hand avslag.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska
behandlas idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen beslutar att avslå eller
bifalla arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Bålstapartiet kan konstatera att utredningen är ett hafsverk och som
grundar sig på förslag till framtida tänkt utbyggnad, dessutom saknas det
fler politiska beslut.
I vår värld så planerar man parkeringsplatser efter hur verkligheten ser ut,
och efter fattade politiska beslut.
Vi kan se fler exempel på dessa misstag, till exempel byggnationen av den
tillfälliga bussparkeringen, stängningen/rivningen av stationshuset i slutet
av 2016, ”misstag på grund av inte politiskt beslutade planer”
En återremittering hade varit på sin plats, istället för att senare ”göra om
och göra rätt” till stora onödiga kostnader.
______________
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§ 93

Dnr 2021/00096

Revisionsrapport gällande granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att under år 2021
a. vidta åtgärder för att säkerställa att Håbo kommun lever upp
till arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.
b. redovisa en uppföljning av genomförda åtgärder till
kommunstyrelsen i slutet av år 2021 kopplat till revisionens
förslag till åtgärder. .
Sammanfattning
Håbo kommuns revisorer har beslutat att granska hur kommunstyrelsen styr
och följer upp att kommunens arbetsmiljöarbete uppfyller lagar, föreskrifter
och interna styrdokument.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen brister i sin
styrning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunstyrelsen ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit av
granskningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete och kommer
att uppdra till förvaltningen att vidta nödvändiga åtgärder under år 2021.
Yttrande
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionens ”Granskning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet”. Rapporten visar på flera strukturella
brister kopplat till huvudmannens styrning, ledning och uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet.
Kommunstyrelsen ser väldigt allvarligt på de brister som framkommit i
granskningen av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. Ett väl
fungerande arbetsmiljöarbete är inte bara ett lagkrav utan är en viktig
strategisk fråga för att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som
säkerställer en säker och hälsosam arbetsmiljö som även attraherar rätt
kompetens till de kommunala verksamheterna.
Utifrån ett politiskt perspektiv är arbetsmiljöansvaret och det systematiska
arbetsmiljöarbetet en viktig grund för att trygga och stärka det allmänna
förtroendet för politiskt styrda verksamheter.
Rapporten redovisar ett antal rekommenderade åtgärder. Utifrån de
föreslagna rekommendationerna kommer kommunstyrelsen att uppdra till
förvaltningen att, tillsammans med nämnderna, vidta åtgärder för att
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säkerställa att Håbo kommun lever upp till arbetsmiljölagens krav gällande
systematiskt arbetsmiljöarbete samt ett förtydligande gällande
arbetsmiljöansvaret och den interna delegeringen av arbetsmiljöuppgifter.
Kommunstyrelsen ser det som önskvärt att revisionen under senare delen av
2021 följer upp de insatser och åtgärder som vidtagits.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 77
Tjänsteskrivelse
KPMG revisionsrapport - Granskning av kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår
eller bifaller förvaltningens förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
förslaget.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Revisionsrapporten från kommunens revisorer speglar på ett skrämmande
sett hur Alliansen hanterat arbetsmiljöfrågorna sedan de tillträdde efter
valet 2014. Trots revisorernas rapport, levererad i februari 2021, har dessa
missförhållanden fortsatt och eskalerat.
Fortsatta hot, trakasserier och förtal mot trogna medarbetare avlöser
varandra från den politiska ledningen, likväl som från kommunens ledning
och personalavdelning.
Detta har fått som konsekvens att de fackliga organisationerna anmält
kommunen till Arbetsmiljöverket.
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Även Bålstapartiet kommer att göra en anmälning till Arbetsmiljöverket
med anledning av revisorerna rapport, samt med inriktning på det
obefintliga arbetsmiljöansvaret när det gäller den psykosociala
arbetsmiljön, och som den politiska ledningen och ansvariga chefer
regelmässigt använder sig av, och är ansvariga för.
Protokollsanteckning
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
Sverigedemokraterna beklagar den granskning som går att läsa. Under
flera år har vår kommun misslyckats med att uppfylla de grundläggande
krav och regler som krävs. Sverigedemokraterna i Håbo har aldrig ingått i
något formellt styre av Håbo och har således ingen del av det som varit,
men vi kommer aktivt att verka för att vara en del av lösningen. Bristerna är
nu noterade och uppmärksammade och vi kommer att utifrån vår position
som oppositionsparti bevaka att åtgärder sätts in och att problematiken som
noterats åtgärdas snarast möjligt.
För Sverigedemokraterna i Håbo
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Det är ytterst allvarliga synpunkter som kommer från våra revisorer om hur
vi sköter vårt arbetsmiljöarbete. Vi var vid ett tidigare tillfälle överens ”vi
råd” om att ha en workshop med politiker och tjänstemän för att diskutera
svaret till våra revisorer. Jag anser att det hade varit en bra signal om att
arbetet och vikten av vårt ansvar som politiker skulle utgöra grunden till
svaret på granskningsrapporten, men tyvärr så hörsammades inte detta. Vi
anser att alla punkter som revisorerna anger ska snarast åtgärdas.
Agneta Hägglund (S)

______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens förvaltning
Revisionen
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§ 94

Dnr 2021/00072

Arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt
arbetsmiljöarbete och riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
2. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
KS 2021/00072 nr 99791
3. Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för straffansvar och
uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter KS 2021/00072 nr 99792
4. Kommunfullmäktige upphäver Medarbetarpolicy KS 2018/00753 nr
92999
Sammanfattning
Personalavdelningen har gjort en översyn av Håbo kommuns gällande
styrdokument inom personal- och arbetsmiljöområdet och konstaterar att det
saknas flertalet styrdokument alternativt att befintliga dokument på området
behöver revideras.
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete AFS
2001:1 ska det finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur
arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet ska vara för att ohälsa och
olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö
uppnås. Håbo kommun saknar idag en arbetsmiljöpolicy.
Kommunfullmäktige har därför att anta en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska
underlätta för alla anställda i Håbo kommun att arbeta aktivt med
arbetsmiljön.
Vidare ska det finnas riktlinjer som beskriver hur det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska gå till. Enligt 2 § i Reglemente för Håbo kommuns
nämnder ansvarar varje nämnd för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom
sitt respektive ansvarsområde. Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete
samt Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter syftar till en enhetlig hantering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom samtliga kommunens nämnder och förvaltningar.
Arbetsmiljöpolicyn med därtill tillhörande riktlinjer kommer kompletteras
med ett flertal riktlinjer och regler inom personal- och arbetsmiljöområdet
under 2021. Det rör t ex riktlinjer för rehabilitering, alkohol och droger,
diskriminering och kränkande särbehandling. Dessa riktlinjer är omfattande
och kan även snabbt komma att behöva antas eller revideras utifrån ny eller
ändrad lagstiftning. För att effektivisera antagandeprocessen kring dessa
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styrdokument föreslår förvaltningen att antagandet av framtida och
komplettering av befintliga riktlinjer inom personal- och arbetsmiljöområdet
delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 78
Tjänsteskrivelse
Arbetsmiljöpolicy KS 2021/00072 nr 99790
Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete KS 2021/00072 nr 99791
Riktlinjer för straffansvar och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter
KS 2021/00072 nr 99792
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
Protokollsanteckning
Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning:
En arbetsmiljöpolicy är ett centralt ledningsverktyg där kommunens
övergripande målsättning och viljeinriktning med arbetsmiljön ska
tydliggöras. Sverigedemokraterna menar att den föreslagna
arbetsmiljöpolicyn ligger på en absolut miniminivå utifrån vad
lagstiftningen kräver. Sverigedemokraterna väljer dock att bifalla förslag
till beslut med tillägget att det framgent är av yttersta vikt att en
ambitionshöjning av arbetsmiljöpolicyns innehåll kommer till stånd.
För Sverigedemokraterna i Håbo
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning:
Då det framkommit stora brister inom detta området, samt att dessa
dokument verkar ha stor brister, så avvaktar vi med förslag till beslut tills
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tillsynen från Arbetsmiljöverket med anledning av KPMG,s utredning, SSR
och Bålstapartiets anmälan om arbetsmiljön är klar.
Återkommer i frågan på KF, om detta är klart.
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag vill lämna följande kommentarer till ärendet angående
arbetsmiljöpolicy, riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete.
Jag saknar kommentarer/ synpunkter/ krav från våra fackliga
organisationer på dokumenten. De är företrädare för medarbetarna och jag
ser allvarligt på att det inte finns med något protokoll från Komsam i
ärendet.
Jag efterlyser också en sammanfattning från medarbetarenkäten vilket kan
påverka innehållet i policyn.
Eftersom Håbo kommun har blivit anmäld till Arbetsmiljöverket så är det
värdefullt att invänta svar från AMV för att ev komplettera dokumenten
Avser att återkomma med ytterligare synpunkter till fullmäktige.
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen / Agneta Hägglund

______________
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§ 95

Dnr 2020/00386

Samråd inom vattenförvaltning, 1 november 2020 - 30
april 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt skrivelse med
dokumentnummer 100549.
Sammanfattning
Vårt vatten är livsviktigt. Rent vatten är inte bara en miljöfråga utan en
samhällsfråga, kanske den största. Vatten kan oftast inte ersättas av något
annat. Det handlar om mer än att bara kunna bada i ett friskt vatten. Utan
rent vatten stannar både industrin och matproduktionen.
EU:s vattendirektiv syftar till att förbättra Europas vatten och skapa en
hållbar förvaltning av dem. Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i 6- årscykler.
Inför den fjärde perioden, som pågår från slutet av år 2021 till om med år
2027, ger vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt berörda och
intresserade möjlighet att lämna synpunkter på förslaget innan beslut fattas
av vattendelegationen. Samrådsperioden pågår fram till den 30 april.
Samrådsunderlaget är mycket omfattande och består av fyra olika
dokument; Förvaltningsplan, åtgärdsprogram, föreskrifter om
miljökvalitetsnormer samt delförvaltningsplan mot torka och vattenbrist. Då
samrådsunderlaget är väldigt omfattande så har förvaltningen valt att
fokuserar synpunkterna på åtgärdsprogrammets åtgärder som riktar sig till
kommuner. Alla centrala myndigheter, länsstyrelser och kommuner har två
gemensamma åtgärder vilka berör planering och rapportering. Därutöver
föreslås kommunerna ha ansvar för sex åtgärder som handlar om kommunal
planering, dricksvattenskydd, tillsyn av miljöfarliga verksamheter och
förorenade områden, alltså åtgärder som kan vidtas i kommunernas
egenskap av myndighet.
Förvaltningen ser generellt positivt på förslaget men önskar flertalet
förtydliganden för att åtgärderna ska kunna utgöra ett verktyg i kommunens
verksamheter. Förvaltningen framhåller även vikten av bättre vägledning
från centrala myndigheter samt ökade ekonomiska resurser till
kommunernas vattenförvaltningsarbete för att vi ska lyckas med
åtgärdsprogrammets höga ambitioner.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 90
Tjänsteskrivelse
Samrådshandling Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Norra Östersjöns
vattendistrikt
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Samrådshandling Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 Norra Östersjöns
vattendistrikt
Samrådshandling Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och
torka 2021-2027 Norra Östersjöns vattendisrikt
Förslag till Föreskrifter om miljökvalitetsnormer
Yttrande på samråd inom vattenförvaltningen 2021-2027
Förslag till beslut på sammanträdet
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
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§ 96

Dnr 2021/00133

Remiss vision Mälarens vattenvårdsförbund
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner yttrandet i rubricerat ärende enligt nedan.
Sammanfattning
Under hösten 2019 lyftes frågan i Mälarens vattenvårdsförbunds styrelse om
att ta fram en vision1 för kommande verksamhet inom förbundet, med
anledning av att projektet Mälaren - en sjö för miljoner (MER) löper ut till
sista december 2021. Slutår 2027 valdes med anledning av att vi enligt
vattenförvaltningen ska ha uppnått god status i våra vattenförekomster detta
år. En visionsgrupp har arbetat fram förslaget till vision.
Visionsgruppen inledde med att ta fram ett förslag under våren 2020. I
september hölls sedan ett informationsmöte dit samtliga medlemmar var
inbjudna. Under oktober och november har sex arbetsgruppsmöten hållits
med medlemsorganisationerna, för att diskutera visionen och ta in
synpunkter, där Håbo kommun har deltagit.
Håbo kommun ser positivt på förslaget till förbundets vision då den visar på
vikten av förbundet som samordnande funktion för att kunna arbeta ur ett
avrinningsområdesperspektiv och över kommun - och länsgränser. Håbo
kommun anser att den föreslagna kansliorganisationen i stort stämmer väl
överens med de åtgärdsområden som är viktiga för kommunens verksamhet,
men önskar att tillsynsvägledning läggs till i organisationens verksamhet.
Håbo kommun ser även positivt på förslaget till medlemsavgift från år 2022.
Yttrande
Remissen omfattar Mälarens vattenvårdsförbunds styrelses slutliga förslag
till vision för förbundets verksamhet under perioden 2022-2027.
Tillsammans med förslaget till vision har förbundet även skickat med ett
förslag till organisation och finansiering av kansliet från och med 2022.
Förslaget till vision och förslaget till finansiering kommer att gå som två
separata ärenden och separata beslut vid förbundets årsstämma i maj 2021.
Håbo kommuns synpunkter på remissversionen av vision 2022-2027:
Håbo kommun ser positivt på förbundets vision då den visar på vikten av
förbundet som samordnande funktion för att kunna arbeta ur ett
avrinningsområdesperspektiv och över kommun - och länsgränser. Att
uppnå god status i våra vattenförekomster är av stor vikt men också en
mycket stor utmaning. I detta arbete har förbundet en viktig roll både när det
gäller samverkan, kunskapshöjning och miljöövervakning. Att förbundet
även kan vara en samlad röst och kommunikationskanal för medlemmarna
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gentemot sektorsmyndigheter inom vatten är en stor fördel, då det kan vara
svårt för mindre kommuner som Håbo att göra sig hörd.
Håbo kommuns synpunkter på kansliets organisation och finansiering
2022-2027:
Håbo kommun anser att den föreslagna kansliorganisationen i stort stämmer
väl överens med de åtgärdsområden som är viktiga för kommunens
verksamhet. Håbo kommun önska att tillsynsvägledning läggs till i
organisationen verksamhet då kommunen behöver ett fortsatt stöd när det
gäller kunskapshöjande åtgärder kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten
och avrinningsområdesperspektivet i tillsynsplaneringen.
Håbo kommun ser positivt på att förbundet aktivt söker extern finansiering
för att på så sätt växla upp den ordinarie budgeten och därmed utöka
förbundets verksamhet i olika projekt.
Håbo kommun är en strandnära kommun, med i MER som i och med
förslaget till finansiering kommer få en något sänkt medlemsavgift från
2022 (från 1,55 kr/ invånare idag till 1,25 kr/invånare från 2022). Detta
innebär att Håbo kommun kommer gå från en årlig avgift på 42 500 kr/år till
ca 35 000 kr/år från 2022. Håbo kommun ser positivt på detta.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 93
Tjänsteskrivelse
Följebrev remiss över förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbunds
verksamhet 2022-2027
Förslag till vision för Mälarens vattenvårdsförbund 2022-2027
Förslag till organisation och finansiering av Mälarens vattenvårdsförbund
från 2022 och framåt
Utvärdering av projekt Mälaren – en sjö för miljoner
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande tilläggsyrkande: Att frågan om
kommunens ansökan om bildande av vattenskyddsområde redovisas på
nästa sammanträde med kommunstyrelsen, med en tidsplan på
genomförande.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och
avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Owe
Fröjds (Båp) tilläggsyrkande och finner att det avslås.
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Omröstning begärs
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande, nej-röst för avslag till detsamma.
Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Lars-Göran
Bromander (S), Thomas Moore (SD), Owe Fröjd (Båp)
Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Green (M), Helene
Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred
Rydberg (KD)
Fredrik Anderstedt (S), Michael Rubbestad (SD) avstår.
Med 5 ja-röster, 6 nej-röster och två som avstår avslår kommunstyrelsen
Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
Mälarens vattenvårdsförbund
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§ 97

Dnr 2019/00100

Detaljplan för Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand, för
granskning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att ställa ut förslag till DPL
455 Råby 3:15, m.fl. Hagviksstrand för granskning enligt 5 kap. 18§ Planoch bygglagen (2010:900)
2. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens bedömning om att ett
genomförande av detaljplanen inte leder till betydande miljöpåverkan.
Sammanfattning
I samband med en ansökan om bygglov har det framkommit att fyra
fastigheter i Hagviken historiskt getts bygglov på felaktiga grunder.
Verkligheten stämmer därför dåligt med den gällande detaljplanen, och
omöjliggör nu ytterligare tillbyggnader. Vid detaljplaneläggning för att
omvandla området från fritidshusbebyggelse till permanent (70-talet)
undantog Länsstyrelsen (då fastställande myndighet) fastigheterna från
antagande av ny plan. I samband med undantagandet konstaterade
kommunen att ny plan skulle tas fram även för dessa fastigheter.
Förslag till sådan ny plan var på samråd över årsskiftet 2020/2021. Under
samrådet inkom sex yttranden varav tre med synpunkter. Alla synpunkter
bedöms vara tillgodosedda, utan att det krävts några större ändringar av
planförslaget. Detaljplanen bedöms därför vara redo för granskning.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 80
Tjänsteskrivelse
Plankarta,
Planbeskrivning,
Samrådsredogörelse
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
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§ 98

Dnr 2019/00338

Detaljplan för Segersta 1:70, Ekolskrog, för samråd
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till DPL
453 del av Segersta 1:70, Ekolskrog enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen
(2010:900).
2. Kommunstyrelsen bedömer att genomförande av detaljplanen leder till
betydande miljöpåverkan.
3. Förvaltningen får i uppdrag att göra en fördjupad VA-studie.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade hösten 2019 beslut om att planlägga del av
Segersta 1:70. Syftet med planläggningen är att möjliggöra utveckling av ett
verksamhetsområde mellan E18s körbanor intill Trafikplats Ekolskrog.
Planområdet omfattar totalt 25 hektar varav verksamhetsmark om 17 hektar.
I detaljplanen ingår även att tillgängliggöra stranden längs Mälaren norr om
Stämsvik.
Detaljplanen medför betydande miljöpåverkan och åtföljs därför av en
miljökonsekvensbeskrivning i vilken planens konsekvenser beskrivs
närmare. Där ges även förslag på åtgärder för att minska den negativa
påverkan som planen har, bland annat på natur- och vattenmiljö.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 81
Tjänsteskrivelse
Plankarta,
Planbeskrivning,
MKB
Planavtal
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till attsats 1 och 3 samt att attsats 2
omformuleras till att Kommunstyrelsen bedömer att genomförande av
detaljplanen leder till betydande miljöpåverkan.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Christian Nordbergs (-) ändringsyrkande.
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Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande om bifall
till Christian Nordbergs (Båp) ändringsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut punkt 1 och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget. Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till
arbetsutskottets förslag punkt 1 och nej-röst för avslag till detsamma.
Ja-röst lämnas av: Björn Green (M), Helene Zeland Bodin (C), Kjell
Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD), Agneta
Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran
Bromander (S), Owe Fröjd (Båp)
Nej-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD)
Liselotte Grahn Elg (M) avstår
Med 10 ja-röster, 2 nej-röster och 1 som avstår bifaller kommunstyrelsen
arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2.
Beslutsgång 2
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2 med ändring enligt Christian
Nordbergs (-) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ordförande frågar avslutningsvis om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
arbetsutskottets förslag till beslut punkt 3 och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Reservation
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Beslutsunderlaget visar på betydande miljömässiga konsekvenser för
området. Sverigedemokraterna i Håbo vill värna vår natur och miljö och
menar att syftet med denna detaljplan inte övervinner dessa negativa
konsekvenser och de långsiktiga effekterna. Vidare kommer norra Europas
största logistikområde att slå upp sina portar i Bålsta under nästa år. Vi
menar att man bör låta denna enorma och nästan oöverskådligt stora
verksamhet först få landa innan man sätter igång med nästa logistikprojekt i
den geografiska närheten.
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Slutligen anser vi även att det rent estetiska även spelar in. Bålsta och Håbo
kommer framöver att bli känt som en logistikort och man kommer tänka på
Logistik Bålsta framför det strandnära läget, det idylliska villasamhället
och känslan av landsbygd. Att ytterligare förfula vår geografiska närhet
med ytterligare ett logistikområde som inte går att missa när man reser
längs E18 oavsett riktning kommer att ytterligare att bidra till och förstärka
denna bild. När någon säger ”Håbo”, vill vi att de ska tänka på logistik
eller Skokloster slott och Lasse Åberg? Sverigedemokraterna väljer det
senare.
För Sverigedemokraterna i Håbo

______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

§ 99

Dnr 2019/00126

Överlåtelse av genomförandeavtal mellan exploatörer,
Björkvallen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för vidare utredning och
komplettering med anledning av Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Sammanfattning
Kommunen har i detaljplanen Björkvallen två exploatörer. En av
exploatörerna är Solfältet Fastighets AB som ägs av dotterbolaget Index
Projekt AB. Index projekt AB vill nu sälja sitt bolag Solfältet Fastighets
AB men försäljningen är inget värt om inte genomförandeavtalet med
Kommunen följer med till de nya ägarna. Kommunen bestämmer om
genomförandeavtalet kan överlåtas till annan part.
Köparen är H3 Förvaltning som i sin tur ägs av H2 och Ståhl & Ståhl.
Bolaget är relativt nytt men koncernen har mångårig erfarenhet av
fastighets- och byggbranschen. Det är en koncern som vill bygga och
förvalta fastigheter långsiktigt.
Berörd del av detaljplanen är området för flerbostadshus i norradelen mot
kulturhuset.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 82
Tjänsteskrivelse
Genomförandeavtal för Björkvallen med överlåtelse av mark
H2 Årsredovisning 2019
Ståhl & Ståhl Företagspresentation
Protokollsutdrag 2019-12-09 § 180 Exploatering, Björkvallen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Owe Fröjd (Båp) yrkar 1. Att beslutet kompletteras med
organisationsnummer för övertagande part och 2. Att moderkoncernen
ställer ekonomiska säkerheter för genomförande av detta avtal.
Christian Nordberg (-) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning
och komplettering enligt Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Liselotte yrkar bifall till Christian Nordbergs (-) återremissyrkande.
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet
återremitteras. Därmed faller Michael Rubbestads (SD) avslagsyrkande.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
Uppdragslista

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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§ 100

Dnr 2020/00117

Exploateringsbudget Logistik Bålsta kvarter 5 och 6
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en exploateringsbudget på 90,6
miljoner kronor i överskott för Björnbo, Logistik Bålsta kvarter 5 och 6.
Sammanfattning
Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 5 och 6 Logistik Bålsta
med Nrep, ISV IV Sweden Holding 12 AB innebär att de ekonomiska
förutsättningarna för projektet Logistik Bålsta etapp 5 och 6 har klarnat. Det
beräknade resultatet i projektet genereras av försäljningar av kvarter 5 och 6
och då under förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa.
Projektet förväntas ge ett överskott på 90,6 miljoner kronor. Budget för
Logistik Bålsta kvarter 5 och 6 omfattar investeringar i infrastruktur, gator,
gång- och cykelvägar, vatten och avlopp, dagvatten och naturmark.
Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda såsom exempelvis
anslutningsväg och vändplan.
Upplåningsbehovet uppgår till 8,8 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. En handpenning om 14 miljoner kronor kan faktureras
köparen i enlighet med köpeavtalet då tillträde till marken önskas för att
påbörja arbeten. Utgår handpenningen så bokförs inte det i projektet men det
innebär att det inte finns något upplåningsbehov. Förvaltningen återkommer
med samlat upplåningsbehov för år 2021.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 85
Plankarta Logistik Bålsta kv 5 och 6
Planbeskrivning Logistik Bålsta 5 & 6
Köpeavtal kv 5 & 6
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag till förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
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Reservation
Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering:
Sverigedemokraterna i Håbo reserverar sig mot förslag till beslut då vi inte
anser att det föreligger tillräckliga skäl för att gräva bort vår historia och
låta de arkeologiska skyddsvärdena stå tillbaka för denna byggnation och
exploatering.
För Sverigedemokraterna i Håbo

______________
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UTDRAGSBESTYRKNING
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§ 101

Dnr 2021/00150

Exploatering, Bålsta C, etapp 6, budget för inledande
projektering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare beredning i enlighet
med Liselotte Grahn Elgs (M) och Owe Fröjds (Båp) yrkanden.
Sammanfattning
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 6, rött område på karta
nedan). Det finns även ett visst utredningsbehov för de offentliga ytorna för
att komma vidare med planarbetet. Grosvenor står och har hittills stått för
samtliga kostnader för etappen, men det finns även kommunala intressen
som exempelvis anläggandet av det Gröna stråket genom centrum och en
översyn av torgytan mellan kommunhuset och centrumanläggningen. Även
centrumparkeringen behöver ses över, och fastighetsrättsligt lösas. För att
kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från
markförsäljning och exploateringsbidrag från Grosvenor.
Upplåningsbehovet uppgår till 9,3 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 87
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att
kompletteras med markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal och
politiska beslut. I andra hand yrkas avslag till förslaget.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att förtydliga att
förslaget inte avser bostadsbyggande.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande om
återremiss.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet eller behandla det idag och finner att ärendet
återremitteras.
JUSTERARE

EXPEDIERAD
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UTDRAGSBESTYRKNING
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______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen
Uppdragslista
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SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING
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§ 102

Dnr 2021/00149

Exploatering, Bålsta C, etapp 1, budget för inledande
projektering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om en budget för inledande utredningar och
projektering till ett belopp om 20 886 000 kr, varav upparbetat 9 000 000 kr.
2. Kommunfullmäktige föreslår att kommunfullmäktige beslutar om
upplåning av 14,1 miljoner kronor för projektets genomförande 2021.
3. Kommunfullmäktige beslutar att budget avseende parkeringsdäck utgår.
Parkeringsdäck till en budgeterad kostnad motsvarande 24 miljoner kronor.
Sammanfattning
Projektet Bålsta C behöver starta upp inledande arbete med projektering för
ett genomförande av kommande detaljplan (etapp 1, gult område på karta
nedan). Projektet behöver även se över planförslaget gällande utformning
och omfattning av bebyggelse och offentliga ytor, parkeringslösningar med
mera. För att kunna arbete vidare mot en färdig detaljplan ges förslag på en
exploateringsbudget i två steg. Steg ett med kostnader för utredningar och
projektering och steg två med kostnader för byggnation och intäkter från
markförsäljning och exploateringsbidrag från kommande exploatörer.
När detaljplanen börjar närma sig ett genomförande, återkommer projektet
med förslag till fullständig exploateringsbudget för genomförandefasen
(steg två).
Upplåningsbehovet uppgår till 14,1 miljoner kronor för år 2021 för denna
exploatering. Förvaltningen återkommer med samlat upplåningsbehov för år
2021.
Parkeringsdäcket föreslås nu utgå med hänvisning till pågående utredningar
kring parkeringsbehov inom Etapp 1. Budget 24 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 86
Tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
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Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att
kompletteras med markanvisningsavtal, exploateringsavtal, köpeavtal och
politiska beslut. I andra hand yrkas avslag till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om ärendet ska
återremitteras eller behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller eller avslår
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att förslaget bifalles.
Reservation
Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Trots att Bålstapartiet under flera år efterfrågat exploateringsavtal, giltiga
markanvisningsavtal, köpeavtal, eller politiska beslut avseende
användningen av kommunens mark i detta projektet så finns förfarande
INGET av detta.
Att då plöja ner skattepengar i politiskt obeslutade projekt som kanske inte
ens blir av, är för oss i Bålstapartiet fullständigt obegripligt, men inte
särskild förvånande.
Att vår återremiss för att reda ut förutsättningarna innan man ”öppnar
plånboken” kan inte ses som någon god ekonomisk hushållning och är bara
att beklaga.
Men vill övriga i politiken ”lajva” politik, istället för att driva en
verklighetsanpassad politik så är det upp till dessa

______________

JUSTERARE
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UTDRAGSBESTYRKNING
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§ 103

Dnr 2021/00156

Investeringsbudget, Bålsta C, etapp 0
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om ett tillskott med 5 miljoner kronor till
beslutad budget 2019 för Bålsta C, etapp 0
2. Kommunfullmäktige beslutar att dessa 5 miljoner om möjligt fördelas om
från tidigare budgeterade överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta
Centrum.
Sammanfattning
År 2019 beslutade Kommunfullmäktige om en förnyad exploateringsbudget
för Bålsta C, etapp 0. Kommunstyrelsen beslutade 2020 om ett
igångsättningsbeslut utifrån Kommunfullmäktiges beslut för att starta
upphandling. Beslutad budget om 79,4 miljoner kronor omfattade
investeringar i Busstorg, Resecentrum och Bålsta torg. I beslutad budget
ingick även VA-arbeten i anslutning till dessa anläggningar. Budgeten för
arbeten med busstorg och VA är satt till 17 miljoner kronor. I arbetena
ingår, förutom, att utföra ett nytt busstorg även, att gräva ur och färdigställa
grunden för nya resecentrum.
Arbeten med busstorg och anslutande VA-arbeten har ökat utöver budget
med cirka 5 miljoner kronor, vilket redovisas i detalj under ekonomiska
konsekvenser och finansiering. Arbetena med VA är beräknat till en
slutkostnad på 7 miljoner kronor och för busstorget 16 miljoner kronor. För
att kunna komma vidare med Resecentrum och Bålsta torg behöver
projektbudgeten förstärkas med ytterligare 5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 88
Tjänsteskrivelse
Förnyad exploateringsbudget Bålsta C etapp 0, KS 2018/00138
Igångsättningsbeslut Bålsta C, KS 2020/00206
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med den utformning som visas i sent inkomna underlag.
Owe Fröjd (Båp) yrkar att då det finns en överskottbudget för hela området
mellan busstorget och Brittsätervägen så yrkar jag att man ser över
möjligheten att dessa 5 miljoner om möjligt fördelas om från tidigare
budgeterade överskott inom det nämnda projektområdet Bålsta Centrum.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
JUSTERARE
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Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande
och finner att så sker.
______________
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§ 104

Ajournering
Sammanfattning
Sammanträdet ajourneras i 50 minuter för lunch.

______________
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§ 105

Dnr 2021/00103

Nyttjanderätt längs Hagvikstrand
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva Byggnadsnämndens beslut från
1976-07-07.
2. Kommunstyrelsen ger plan- och exploateringsavdelningen i uppdrag att
säga upp Bryggans vänners nyttjanderätt.
3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att i samverkan med
Bryggans vänner hitta andra lösningar för föreningen.
Sammanfattning
Boende inom byggnadsplansområdet Hagviken, kallade Bryggans vänner,
har idag rätt att ha båtplatser på kommunal mark utan att erlägga ersättning
för denna nyttjanderätt. Nyttjanderätten konkurrerar med annan
markanvändning på platsen, bland annat en badplats. Det finns ingen ny
uppenbart lämplig placering inom byggnadsplansområdet som Bryggans
vänner kan hänvisas till. Det är svårligen försvarbart att kommunen upplåter
kostnadsfria båtplatser till en begränsad mängd fastighetsägare.
Nyttjanderätten är idag grundad på ett nämndbeslut. Nämndbeslutet behöver
upphävas och framtida upplåtelser regleras i avtal.
Bryggan till vänster i bild är den som blåst sönder och tillhör Bryggans
vänner.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 89
Tjänsteskrivelse
Byggnadsnämndens beslut 1976-07-07.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Plan- och exploateringsavdelningen, för vidareexpediering till Bryggans
vänner.
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§ 106

Dnr 2021/00131

Uppföljning av miljöstrategin för verksamhetsåret 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisad uppföljning av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog år 2015 en miljöstrategi för ekologiskt hållbar
utveckling i Håbo kommun. Uppföljning och utvärdering av miljöstrategin
ska ske årligen av kommunfullmäktige och nämnderna i samband med
verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. En heltäckande redovisning
av kommunens arbete ska sammanställas.
Kommunens förvaltningar och bolag har fått redovisa åtgärder som har
utförts under verksamhetsåret 2020 i linje med miljöstrategin. I
sammanställningen för hela kommunen redovisas åtgärderna kopplat till
miljöstrategins tre inriktningar och tio målsättningar. Nyckeltal där
förvaltningarna eller de kommunala bolagen har haft mål finns redovisat. Ett
eller flera nyckeltal för respektive inriktning presenteras för att ge en
övergripande bild över Håbo kommun.
Fyra av miljöstrategins tio målsättningar är prioriterade år 2017-2020. Två
av dessa målsättningar är under inriktningen naturmiljöer med mångfald för
att säkerställa fler åtgärder inom den inriktningen. Vid uppföljningen av
miljöstrategin för verksamhetsåret 2020 är de utförda åtgärderna flera och
kopplade till de fyra prioriterade målsättningarna. Ett flertal av trenderna i
miljöuppföljningen är positiva. Det kan konstateras att det finns mycket som
genomförts inom kommunens och bolagets verksamheter som ligger i linje
med miljöstrategin men mer hade behövts göras för att nå uppsatta mål. En
knapp majoritet av kommunens övergripande handlingsplans åtgärder har
uppnåtts. Inom inriktningen naturmiljöer med mångfald är den inriktningen
där flest åtgärder genomförts.
Beslut finns att uppdatera miljöstrategin och en hållbarhetsstrategi är under
framtagande. Under 2020 togs ett förslag fram som har varit på remiss.
Hållbarhetsstrategin är tänkt att ersätta miljöstrategin och kommer att
innehålla miljöstrategins inriktningar även om något omarbetade där
vattenfrågorna bland annat har fått ett större fokus
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 91
Tjänsteskrivelse
Samlad redovisning av kommunens miljöarbete för verksamhetsåret 2020.
Handlingsplan miljöstrategi 2017-2020, uppföljning 2020.
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.

______________
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§ 107

Dnr 2021/00017

Information från samhällsbyggnadschef
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson informerar bland annat om följande:
- Förvaltningsorganisationen som tas fram inom samhällsbyggnadsområdet.
Detta förslag ska tas till KomSam och därefter informeras till förvaltningen.
Information ges också om tänkt arbetssätt framöver.
- Kommunsamråd har ägt rum med regionen. Bland annat informeras om en
resvaneundersökning som ska genomföras som grund för den översyn av
kommunens kollektivtrafik som ska genomföras under året.
- Förhandling med säljare avseende Gästis har ägt rum.
- Diskussioner äger rum med McDonalds och BraBil angående entré
Lillsjön. Ärende beräknas komma till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.

______________
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§ 108

Dnr 2021/00130

Ekonomiuppföljning februari 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att vidta åtgärder för att hålla
driftbudgetramen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens förvaltning att ta fram
en handlingsplan för att åtgärda underskottet för kommunstyrelsen så att
budgetramen hålls.
3. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsbudget för 1113 Medborgarhusets ytskikt 7,2 miljoner kronor, överförs till investeringsprojektet 1181
Planerat underhåll.
Kommunstyrelsen beslutar att investeringsprojektet 1138 Granåsen toaletter
och kallgarage 7 mkr, delas upp i två olika projekt med budget 4 mkr för
Granåsen garage och 3 mkr för Granåsen toaletter.
Sammanfattning
Inledning
Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning
av ekonomin per februari med en prognos för året, till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka
nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig
indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och den
föranleder att nämnderna vidtar åtgärder för att hålla ekonomin inom de
ramar som fullmäktige beslutat.
Prognos för årets resultat
Prognosen för årets resultat, är 90,6 miljoner kronor, vilket är 62,9 miljoner
kronor bättre än budgeterat.
En viktig orsak är att realisationsvinster från exploateringar beräknas ge
78,9 miljoner kronor. När det avräknas, vilket ska göras vid avstämning mot
balanskravet, är resultatet 11,7 miljoner kronor och balanskravet uppfylls.
När även investeringsbidrag till privata avräknas, som i år enbart består av
övertagna gatuanläggningar, är resultatet däremot ett underskott med 30,4
miljoner kronor, -2,3 procent av skattenettot. Det är avsevärt sämre än
kommunens finansiella mål på 2 procent i överskott, 58,1 miljoner kronor
sämre.
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Den främsta orsaken är att nämnderna prognostiserar underskott med 68,3
miljoner kronor. Detta betyder att nämnderna efter denna tidiga uppföljning
måste vidta åtgärder för att hålla budgetramen.
En stor osäkerhet är hur pandemin utvecklas under året och vilka
ekonomiska effekter det får. Nämnderna har bedömt att nettokostnaden för
januari-februari uppgår till 5,0 miljoner kronor. I prognosen är det inräknat
12,4 miljoner i nettokostnad, men det får sägas vara med stor reservation.
Det finns också en annan osäkerhet som inte är inräknad i prognosen. Det är
4,2 miljoner kronor i nedlagda utgifter för projektering av Viby skola.
Projektet har avslutats av barn- och utbildningsnämnden, vilket innebär att
det måste resultatföras eftersom det inte har något värde.
Skatte- och statsbidragsintäkter är 11,4 miljoner kronor högre än budget,
varav 2,6 miljoner kronor avser Skolmiljarden.
Investeringar
Årets investeringar är budgeterade till 513,4 miljoner kronor och beräknas
genomföras för 421,7 miljoner kronor. Årets överskott beräknas därför till
91,8 miljoner. Främst är det för att projekt senareläggs i tid av olika
anledningar. Hittills i år har 4,8 miljoner kronor förbrukats.
Finansiering
Utifrån prognosen om årets resultat, senarelagda investeringar och
prognostiserade markförsäljningar uppgår lånebehovet för året till 288,4
miljoner, förutom den nyligen beslutade upplåningen på 103 miljoner
kronor. I delårsuppföljningen för mars kommer uppdaterad prognos och
förslag till beslut om upplåning.
Beslut om finansiering av åtgärder för att stötta företagen
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-08 (KS §34) att alla förvaltningar ska
med hjälp av näringslivsenheten inventera sina verksamheter för att ta fram
förslag på åtgärder som kan förenkla och stötta företagen i Håbo. Dessa
förslag ska sedan hanteras och beslutas av respektive nämnd. Extra
kostnader för åtgärder föreslås hanteras av kommunstyrelsen. Med
utgångspunkt i ekonomistyrreglerna där respektive nämnd ansvarar för
kostnaden för sina beslut, och med anledning av det stora underskott som
prognostiseras för kommunstyrelsen, föreslås att nämnderna själva hanterar
de ekonomiska konsekvenserna av sina beslut.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 96
Tjänsteskrivelse
Ekonomiuppföljning per februari 2021
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Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att arbetsutskottets förslag till beslut punkt 2
avslås.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Kjell Dufvenberg (L) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till Agnetas yrkande
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
punkt 1, 3 och 4 i arbetsutskottets förslag och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen avslår punkt 2 i
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Nämnderna
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
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§ 109

Dnr 2021/00005

Ekonomisk återrapportering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen
Sammanfattning
Ekonomisk återrapportering per februari lämnas i föregående ärende på
dagordningen. Därutöver finns i dagsläget inte något ytterligare för
förvaltningen att informera om.
______________
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§ 110

Dnr 2019/00113

Handläggning av ärenden gällande vänortsverksamhet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar föreslaget Vänortsavtal mellan Håbo-, Ingå,
Fredensborg och Nittedal kommuner, med tillägget om Paide
2. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att kontakta Paide för
avstämning av nuvarande avtal.
3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över
vänortsorganisationen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har återremitterat ärende Nordisk handlingsplan för
vänortsarbete mellan de nordiska vänskapskommunerna, Håbo,
Fredensborg, Ingå och Nittedal med yrkande om att Paide ska inbegripas i
det samnordiska vänskapskommunernas handlingsplan för vänortsarbete.
En omredigerad handlingsplan för Nordiskt vänortsarbete där Paide nämns,
föreslås antas. Förvaltningen föreslås ta kontakt Paide för att stämma av
nuvarande avtal. Vidare föreslås att vänortsorganisationen ses över utifrån
en organisation som utgår från kommunstyrelsens kansli.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 102
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-08
Nordiskt vänortsavtal, daterad 2021-03-08
Vänortsavtal med Fredensborg/Humleabek, Håbo och Paide daterad 199706-25
Vänortsavtal med Paide, daterad 1990-05-03
Utredning, daterad 2021-03-08
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunens vänorter
Samtliga förvaltningar
Folkhälsosamordnare
Näringslivschef
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§ 111

Dnr 2020/00211

Uppdrag, utvärdering krisledning
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen upphäver beslut 2020-06-11, § 156 om utvärdering av
krisledningen.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att genomföra en utvärdering
av krishanteringsarbetet, vilken ska vara klar 2021-12-31.
3. Utvärderingen ska göras av en extern part.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-11, § 156 att uppdra till förvaltningen
att utvärdera krisledningsarbetet under coronakrisen. Uppdraget ska
redovisas i anslutning till sommaren 2021.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 94
Tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Biträdande kommundirektör
Säkerhetschef
Uppdragslista
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§ 112

Dnr 2021/00145

Uppdrag att se över tjänstemannaorganisationen och
den politiska organisationen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till tjänstemanna- och politisk
organisation och föreslår fullmäktige att anta den politiska organisationen
från och med årsskiftet 2021/2022.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att verkställa förändringen
inför årsskiftet 2021/2022.
3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att löpande utvärdera
organisationen under perioden fram till mandatperiodsskiftet samt att utöka
kommunstyrelsen till nästa mandatperiod.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige att anta den politiska organisationen från och med
årsskiftet 2021/2022.
Sammanfattning
Inför år 2021 påbörjades en organisationsförändring där Avdelningen för
centralt stöd och service bildades inom KS förvaltning.
Under 2021 pågår planering av omorganisationens nästa steg av
omorganisationen. En Samhällsbyggnadsförvaltning bildas där dagens Planoch exploateringsavdelning, Bygg- och miljöförvaltning, Tekniska
förvaltning och Näringslivsenhet samlas. Syftet är att ta tillvara på
synergieffekterna mellan de olika samhällsbyggnadsverksamheterna inom
kommunen. I samband med omorganisationen ombildas även
Kommunstyrelsens förvaltning till att bli Kommunledningsförvaltning med
underliggande Kommunledningskontor, där kommunens stödfunktioner
samlas.
Organisationsförändringen innebär även en förändring av den politiska
organisationen. Tekniska nämnden avvecklas och Bygg- och
miljönämndens uppdrag renodlas till att ansvara för myndighetsutövning
inom verksamhetsområdet. Kommunledningskontoret och
Samhällsbyggnadsförvaltningen leds av Kommunstyrelsen, med undantag
för de ärenden som hanteras av Bygg- och miljönämnden.
Förändringarna föreslås träda ikraft från och med 2022-01-01.
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Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 95
Tjänsteskrivelse
För och nackdelar
Riskanalys
Förslag till beslut på sammanträdet
Agneta Hägglund (S) yrkar att det ska bildas ett samhällsbyggnadsutskott på
5 ledamöter.
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) yrkande
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut
med tillägg att ge förvaltningen i uppdrag att löpande utvärdera
organisationen under perioden fram till mandatperiodsskiftet samt att utöka
kommunstyrelsen till nästa mandatperiod.
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med föreslaget tilläggsuppdrag eller om
kommunstyrelsen bifaller Agneta Hägglunds (S) yrkande. Ordförande finner
att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut med
föreslaget tilläggsuppdrag.
______________
Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
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§ 113

Dnr 2021/00118

Informationsärende, granskning av
överförmyndarnämndens verksamhet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar informationen
Sammanfattning
PWC har fått i uppdrag av Uppsala kommuns revisorer att granska om
överförmyndarnämndens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och
med tillräcklig intern kontroll. Den sammanfattande bedömningen är att
överförmyndarnämndens verksamhet i allt väsentligt bedrivs ändamålsenligt
och med en tillräcklig intern kontroll.
Granskningsrapporten tillställs nu kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 97
Tjänsteskrivelse
Granskningsrapport
Missiv
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 114

Dnr 2021/00116

Informationsärende, inspektion av
överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.
Kommunstyrelsens beslut
2. Kommunstyrelsen noterar informationen
Sammanfattning
Under 2020 genomförde Länsstyrelsen en digital inspektion av
överförmyndarnämnden i Uppsala län. Överförmyndarnämnden har
behandlat inspektionsrapporten och överförmyndarförvaltningens förslag till
åtgärder med anledning av inspektionen. Beslut samt rapport och åtgärder
redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för kännedom.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 98
Tjänsteskrivelse
Protokoll från överförmyndarnämnden
Åtgärdsrapport 2020
Länsstyrelsens rapport 2020
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
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§ 115

Dnr 2021/00121

Utredning av införandet av frukost inför skoldag
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige flyttar uppdrag gällande utreda införandet av frukost
inför skoldag från barn- och utbildningsnämnden till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 169 att uppdra barn- och
utbildningsnämnden att utreda införande av frukost inför skoldag.
Då utredningen inte har varit möjlig att genomföra under 2020 på grund av
Covid-19 samt att kostenheten sedan årsskiftet 2020/2021 nu tillhör
kommunstyrelsen, så föreslår barn- och utbildningsnämnden att uppdraget
flyttas från barn- och utbildningsnämndens uppdragslista till
kommunstyrelsen. Samråd gällande uppdraget har skett mellan
förvaltningschef för barn- och utbildningsnämnden och chef för centralt stöd
och service, där samtliga är överens om att uppdraget ska flyttas.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 99
Beslut från Barn- och utbildningsnämnden
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 116

Dnr 2021/00117

Riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter och
förvaltning av finska språket
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för nationella
minoriteters rättigheter och förvaltning av finska språket.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda möjligheten att
likställa teckenspråk med nationellt minoritetsspråk och i då fall föra in även
det i dessa riktlinjer.
Sammanfattning
Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska kommuner
anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete (SFS 2009:724, §
5b). Riktlinjerna är avsedda att brytas ner av respektive berörd förvaltning
till tydliga mål som förankras i en handlingsplan i respektive verksamhet.
Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med de nationella minoriteternas
rättigheter utifrån minoritetslagstiftningen. De fördelar ansvaret mellan
kommunens nämnder och förvaltningar och beskriver hur
minoritetslagstiftningen implementeras i Håbo kommun.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 100
Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut
Föreslagna riktlinjer
Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska uppdra till
förvaltningen att utreda möjligheten att likställa teckenspråk med nationellt
minoritetsspråk och i så fall föra in även det i dessa riktlinjer.
Christian Nordberg (-) yrkar avslag till Michael Rubbestads (SD) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Michael
Rubbestads (SD) tilläggsyrkande och finner att så sker.
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______________
Beslutet skickas till:

Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Uppdragslista
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§ 117

Dnr 2021/00120

Ändring av indexjustering pedagogisk måltid
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att indexjustering för pedagogisk måltid
ändras från kalenderår till läsår
Sammanfattning
Beslut om pedagogiska måltider har inte tagit hänsyn till hur lärarnas
arbetsår är uppbyggt vilket leder till onödigt administrativt arbete vid varje
indexjustering av avgiften eller utebliven debitering på grund av att det
redan finns avtal skrivna för perioden.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 101
Tjänsteskrivelse
MTN§40 MTN2010/48
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Måltidsservice
Verksamhetschef förskola
Verksamhetschef grundskola
Verksamhetschef gymnasieskola
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§ 118

Dnr 2018/00474

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende
etablerandet av en förskola i Krägga. Förstudien ska redovisas till
kommunstyrelsen senast i oktober 2021.
2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats
(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare
förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och
utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras,
beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.
Sammanfattning
Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen
har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för
yttrande.
Bålstapartiet föreslår att:
-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den
föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng.
-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare förskolor enligt denna modellen.
Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen
kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras.
Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre
tillagningskök för varje avdelning om så önskas.
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen.
Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten
att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och
styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår
även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre
förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra
undervisning enligt de krav som ställs.
Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det
detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och alla
andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för-)skolverksamhet
är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder (enligt modellen i
motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen. Dock kan modellen
ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att förlänga i ytterligare en
femårsperiod.
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Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för
nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden
modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och
utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU
2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende
förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen
för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av
inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU
2020/00126 nr 59790).
Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett
alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter.
Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har
möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör
tas in i ovannämnda utredning.
Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens
första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 104
Tjänsteskrivelse
Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21.
Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med
tillägget att förstudien ska redovisas till kommunstyrelsen senast oktober
2021.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut med Owe Fröjds (Båp) tilläggsyrkande
och finner att så sker.
______________
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§ 119

Dnr 2020/00222

Motion: Etablera fler utegym
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna föreslår i sin motion att berörd förvaltning ska få i
uppdrag att utreda lämpliga platser i kommunen för att etablera fler utegym
samt att införandet av fler utegym och lämpliga platser för dessa ska beaktas
i de framtida planerna för utvecklingen av Håbo kommun.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Nämnden anför
att man ser ett behov av fler utegym i kommunen och ser därför positivt på
motionens intention. Nämnden anför vidare att man kan utreda lämpliga
platser och utformning av nya utegym.
Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslås därför
kommunfullmäktige bifalla motionen.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 105
Tjänsteskrivelse
Motion: Etablera fler utegym
Tekniska nämndens beslut om yttrande
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________

JUSTERARE

EXPEDIERAD

SIGNATUR

UTDRAGSBESTYRKNING

60(91)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-26
Kommunstyrelsen

§ 120

Dnr 2019/00342

Motion: Policy för erbjudande av
modersmålsundervisning
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag genom att uppdra till
barn- och utbildningsnämnden att ta fram förslag till policy för
modersmålsundervisning.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion med förslag om
att ta fram en policy för erbjudande av modersmålsundervisning enligt ett
antal kriterier för arbetet, vilka preciseras i motionen. Barn- och
utbildningsnämnden yttrar sig över motionens innehåll och föreslår att
motionen avslås med hänvisning till att nämnden redan arbetar på det sätt
som motionen föreslår. Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen för att
förslag till beslut skulle tas fram av kommunstyrelsens arbetsutskott
tillsammans med barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. De två
arbetsutskotten höll ett samrådsmöte, där det framkom att nämnden arbetar i
enlighet med motionens förslag samt önskemål om att en policy ändå ska tas
fram. Detta för att teckna ner befintligt arbetssätt i syfte att säkerställa att
kommunen/nämnden även långsiktigt arbetar på detta sätt.
I enlighet med detta förslag föreslås kommunfullmäktige besluta att bifalla
motionen genom att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att ta fram
förslag till policy för modersmålsundervisning i enlighet med nämndens
nuvarande arbetssätt och motionens intentioner.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 106
Tjänsteskrivelse efter återremiss
Motion – policy för erbjudande av modersmålsundervisning
Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Arbetsutskottets och kommunstyrelsens beslut
Anteckningar från samråd mellan KSAU och BOU AU
Svar från förvaltningen angående modersmålsutredningen
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 121

Dnr 2020/00448

Tidplan budget 2022, revidering
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer reviderad tidplan för budget 2022, plan
2023-2024.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fastställt en tidplan för budget 2022, plan 2023-2024,
KS § 20/2021.
För närvarande pågår arbete med omorganisation av samhällsbyggnadsfunktionen, både den politiska och tjänstemannaorganisationen. Det pågår
också en översyn av organisationen av det centrala stödet, i vilken mån det
ska decentraliseras och om någon funktion ska centraliseras. Arbete pågår
även med internhyresmodellen och lokalförsörjningsplanen. Utfallet av
dessa förändringar påverkar inriktningsramarna till nämnderna för år 2022,
varför det föreslås att tidplanen för budgetprocessen justeras.
Beslutet i kommunstyrelsen om inriktningsramar till nämnderna föreslås
därför flyttas från maj till september.
Som en följd av senareläggningen utgår nämndernas remissyttrande om
inriktningsramarna, vilket skulle ha lämnats i början på september.
Syftet med att besluta om inriktningsramar, trots att beslutet senareläggs, är
att tydliggöra den politiska inriktningen och förbereda inför det slutliga
budgetbeslutet i november
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 109
Tjänsteskrivelse
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Samtliga nämnder
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§ 122

Dnr 2021/00179

Förslag till Skolmiljarden
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsbudget till barn- och
utbildningsnämnden avseende skolmiljarden med 2 518 000 kronor endast
för år 2021.
Sammanfattning
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför, har
regeringen beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1
miljard kronor 2021. Syftet med tillskottet är att bidra till goda
förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och elever
får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. Som exempel nämner
skolverket kostnader för att anpassa eller hyra ytterligare lokaler för att
minska risk för smittspridning, kostnader för att organisera om och anpassa
apl eller kostnader för extra städning.
Skolorna behöver inte ansöka om bidraget, det betalas ut till alla kommuner.
Sedan är det upp till varje kommun att själv bestämma hur bidraget ska
användas för att trygga barnens rätt till utbildning. Håbo kommun får
2 518 206 kronor.
Eftersom kommunen beslutar om hur bidraget ska användas, och att inget
återbetalningskrav finns om bidraget inte används för avsett ändamål,
redovisas bidraget som ett generellt statsbidrag. Det medför att bidraget
fördelas till berörd nämnd genom beslut av kommunfullmäktige i form av
tilläggsbudget.
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ansökan om
tilläggsbudget där det framgår att bidraget ska inriktas till slutförande av
skolgången i grundskolans årskurs 9 och årskurs 3 i gymnasiet samt till
insatser där den garanterade undervisningen inte genomförts i andra
årskurser och till insatser där distansutbildningen skapat svårigheter för
elever i behov av stöd.
Det noteras att kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas
efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser
till den egna verksamheten av motsvarande slag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslut BOU § 52 (2021-04-07) Förslag Skolmiljarden
Beslut Skolverket
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 123

Dnr 2021/00173

Val av representant till årsmöte, Leader Mälardalen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen utser Helene Zeland Bodin (C) till Håbo kommuns
representant vid årsmötet för Leader Mälardalen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen behöver utse en representant till årsmötet för Leader
Mälardalens Årsmöte den 28 april 2021.
Beslutsunderlag
Kallelse till årsmöte med bilagor
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) nominerar Helene Zeland Bodin (C) till
representant vid mötet.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen utser
Helene Zeland Bodin (C) till representant vid mötet och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Helene Zeland Bodin (C)
Leader Mälardalen
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§ 124

Dnr 2021/00169

Leader, informationsärende
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Ur protokoll KSAU 2021-04-12 Dnr 2021/00169:
Fredrik Anderstedt (S) efterfrågar också information om vad som hänt avseende revisionen av projekt stenhuset samt kring de möbler som köpts in till
projektet och som inte skulle säljas enligt styrelsebeslut i HMAB. Dessa kan
eventuellt ha sålts ändå och frågan är vad som har hänt.
Frågan informeras om och föredras vid sammanträdet.
Delar av de inventarier som köptes in till projekt stenhuset ingick i ett avtal
med Alldiv AB som innebar överlåtelse av dessa samt slutstädning av
lokalerna. Uppgörelsen innebar en kostnad på 3.400 kronor.
Bakgrund
Stenhusprojektet drevs av HMAB mellan 2018-05-01 till 2020-04-30 i stenhuset i Skokloster. Slutrapport för projektet godkändes av LAG-gruppen i
Leader Mälardalen under hösten 2020.
Från 2020-05-01 hyrde Håbo kommun stenhuset via kultur- och
fritidsförvaltningen för att det skulle hållas öppet över turistsäsongen. En
muntlig uppgörelse träffades mellan Håbo kommun och Håbo Marknads AB
genom tf. vd att inventarierna skulle stå kvar i huset så länge Håbo kommun
var hyresgäst.
2020-08-31 var sista dagen för Håbo kommun som hyresgäst därefter skulle
inventarier, slutstädning och överlämning av huset hanteras. Hyresvärden
Fastighetsverket hade då tecknat hyresavtal med två parter för huset:
företaget Alldiv AB skulle hyra övervåningen och Skokloster
hantverksförening skulle hyra bottenvåningen.
När HMAB skulle likvideras och stenhuset inte längre drivas i kommunal
regi var det inte aktuellt att behålla inventarierna – en stor del av dessa
bestod av begagnade möbler som passade in i miljön i stenhuset men svåra
att placera i annan kommunal verksamhet. Dessutom skulle Håbo kommun
stå för slutstädning av stenhuset när hyresavtalet upphörde. Att göra ett avtal
med nästa hyresgäst om övertagande av möbler och ansvar för slutstädning
var den bästa lösningen.
Användningen av inventarierna efter avslutat projekt
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Håbo kommun gick igenom inventarierna för att se vad som gick att använda i andra verksamheter inom förvaltningen och diskuterade med kultur
och fritidsförvaltningen om eventuellt övertagande enligt bilaga. Näringslivsenheten kunde också använda en del av inventarierna. För inventarierna
på övervåningen som bestod av ett stort antal begagnade möbler samt t ex
diskmaskin och dammsugare, föreslogs att ett avtal skulle upprättas med
Alldiv AB om övertagande av det som Håbo kommun inte själva hade användning för samt att den nya hyresgästen också skulle stå för slutstädning.
Frågan togs upp med kommundirektören som hänvisade till HMAB som
fortfarande ägde inventarierna. En avstämning gjordes med likvidatorn angående korrekt förfarande. Eftersom likvidatorn vid denna tidpunkt tagit
över ansvaret för bolaget från styrelsen var beslutet hans och en
överenskommelse träffades med Alldiv AB.
Varken likvidatorn eller Håbo kommun var då medvetna om femårsregeln
gällande Leaderprojekt enligt nedan. Kunskapen om regelverk och formalia
inom projektet försvann med den partner som pga. sjukdom drog sig ur
under våren 2019 (Coompanion). HMAB stod då inför att antingen driva
vidare projektet efter bästa förmåga och försöka nå målen eller lägga ner
och betala tillbaka det stöd som då nyttjats.
Regelverk för Leaderprojekt
”För Leaderprojekt gäller: Stödmottagaren ska behålla investeringarna i 5 år
efter slutdatum, finns även med som ett villkor i ert beslut, sid 4 ”(besked
från Mia Lundqvist, Leader Mälardalen). Vid muntlig avstämning med
Jordbruksverket inför den extra inspektionen på plats i mars påtalades att det
är viktigt att inventarierna används för det avseende som de köptes in för i 5
år efter slutdatum.
Extra inspektion på plats
Jordbruksverket genomförde under mars 2021 en extra inspektion av
projektet för att säkerställa att inköpta inventarier har hanterats korrekt. Vid
inspektionen fick representanten från JBV besöka de platser där möbler och
andra inventarier finns idag: Generator, biblioteket samt Stenhuset.
Resultatet av projektet
Stenhusprojektet har varit mycket betydelsefullt för besöksmålet Skokloster.
Stenhuset som stod tomt under ett antal år fick genom projektet permanenta
hyresgäster som bidrar till en bättre upplevelse för besökarna. Det
eventföre-tag som finns på övervåningen skapar liv i området och erbjuder
nya aktiviteter och mötesplatser. I nedervåningen håller
konsthantverksföreningen öppet för allmänheten med butik och galleri
under hela turistsäsongen. HMAB bedrev under flera säsonger
turistbyråverksamhet i stenhuset till en kostnad på över 100.000 kronor per
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säsong för hyra och bemanning. Syftet var både att sprida information om
besöksmål i andra delar av kommunen men också att bidra till ytterligare
aktiviteter på besöksmålet – att uppleva stenhuset ini-från.
Att stenhuset nu används och är tillgängligt för besökare utan att kommunen
bedriver verksamhet där är en mycket gott resultat som inte hade kommit till
stånd utan projektet. Besöksmålet Skokloster bidrar till en levande landsbygd genom arbetstillfällen, mötesplatser och besökare samt ökar Håbos
attraktivitet.
Överenskommelse angående inventarier
I överenskommelsen som träffades i september 2020 mellan HMAB och
Alldiv AB framgår att inköpsvärdet på de inventarier som överläts på Alldiv
AB uppskattades till 24.000 kronor. Alldiv AB tog över dessa inventarier
samt tog ansvar för slutstädningen mot att betala 10.000 kronor. Se bilaga.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Näringslivsenheten har mottagit 10.000 från Alldiv AB enligt avtal. Värdet
på slutstädningen uppgår till 16.600 kr (offert från Håbo Städ AB). Efter
Jordbruksverkets utvärdering av inventeringen på plats beslutas att avdrag
görs på 6.000 kronor. Intäkterna är alltså 26.600, kostnader är 30.000
kronor. Summan blir ett underskott på 3.400 kronor.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 110
Tjänsteskrivelse med bilaga
Protokollsanteckning
Fredrik Anderstedt (S) vill ha noterat i protokollet att likvidatorn
informerades om femårsreglen för Leaderprojekt innan beslutet.
______________
Beslutet skickas till:

Näringslivsenheten
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§ 125

Dnr 2021/00148

Entledigande från uppdrag som ledamot i
ungdomsrådet samt fyllnadsval
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Ronja Lundahl (SD) från uppdrag som
ledamot i ungdomsrådet.
2. Kommunstyrelsen utser Liam Prince (SD) till ny ledamot i ungdomsrådet
i Ronja Lundahls (SD) ställe.
Sammanfattning
Ronja Lundahl (SD) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i
ungdomsrådet. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Michael Rubbestad (SD) nominerar Liam Prince (SD) till ny ledamot i
ungdomsrådet.
Beslutsgång
Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen utser Liam Prince
(SD) till ny ledamot i ungdomsrådet och finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Ronja Lundahl (SD)
Liam Prince (SD)
Ungdomsrådet
Löneadministration
Förtroendemannaregister
Säkerhetssamordnare
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§ 126

Dnr 2021/00122

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt
SOL och LSS kvartal 4 2020
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med
redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade för kvartal 4 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan
redovisning delges kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
KSAU 2021-04-12 § 108
Tjänsteskrivelse
Socialnämndens beslut med underlag
Vård- och omsorgsnämndens beslut med underlag
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 127

Dnr 2021/00129

Redovisning av delegationsbeslut till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut
Sammanfattning
Följande beslut för perioden 2021-03-05 – 2021-04-15 föreligger:
Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten
- Kommunstyrelsens förvaltning
- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Socialförvaltningen
- Bygg- och miljöförvaltningen
- Kultur- och fritidsförvaltningen
- Tekniska förvaltningen
Övrig personaldelegation
- Enskilda beslut
- Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata
förteckningar.
- Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig
personaldelegation finns med i en pärm vid sammanträdet.
- Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid begäran.
Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten
Beslutsunderlag
Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation
Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten mars 2021
Delegationslista, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2021-03-05 2021-04-15
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Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 128

Dnr 2021/00127

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens
sammanträde 2021-04-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll
Sammanfattning
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15
•

Protokoll extra KomSam 2021-04-06

•

Protokoll ungdomsråd 2021-03-09

•

Protokoll Tillväxtrådet 2021-03-16

•

Protokoll KomSam 2021-03-02

•

Protokoll KFR 2021-03-09

•

Protokoll KPR 2021-03-09

•

Protokoll ungdomsråd 2021-01-28

Beslutsunderlag
Protokoll enligt ovan
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 129

Dnr 2021/00128

Redovisning av skrivelser inkomna till
kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-26
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen
Sammanfattning
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid
kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-15
•

Bilaga - Lello Innovation - Intyg 2016-07-08

•

Bilaga - Lello Innovation - Utlåtande-EnergiBeräkning

•

Bilaga - Lello Innovation -KalkylRadhus 4 LGH-v27

•
v35

Bilaga - Lello Innovation - Beskrivning-PARADISET-30lgh-

•

Bilaga - Lello Innovation -Kalkyl-PARADISET-30lgh-v63

•

Bilaga - Lello Innovation - SB26-RH-4xLGH

•

Bilaga - Lello Innovation - SB8-SeniorBo-F-bolag

•

Bilaga - Lello Innovation - HBF31a-metodik-F-bolag

•
E-post -Lello Innovation - Hur man enkelt förbättrar
kommunens ekonomi med hundratals miljoner och reducerar bostadsbristen
genom att bygga för ca 10 000 kr/ m2, med patenterad byggmetod
•
Inbjudan - SKR - Inbjudan utbildning medborgardialog i
komplexa frågor
•
till RF0

Bilaga - Region Uppsala - RUS Uppsala län_layoutad version

•
Protokoll - Region Uppsala - Protokollsutdrag från
Regionfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2021 - Regional
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi-för Uppsala län
•

Inbjudan - Länsstyrelsen - Miljömålsdagarna 2021 - Program

•
Inbjudan - SKR -Inbjudan - seminarium om social
bostadspolitik eller en politik så att alla kan bo bra 2021-04-29
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•
Inbjudan - SKR - Inbjudan - Cykelkonferensen 2021 - program
och anmälan
•
Information – Arbetsförmedlingen - Bilaga-A2Överenskommelse-och-utbetalningsunderlag-2021-Fördelning-av-medel
2021-03-11
•
Brev – Arbetsförmedlingen - Information om medelstilldelning
till kommunerna för Ungdomsjobb 2021
•
Information – SMHI - Följebrev - Viktig information till
samhällsaktörer inför övergången till ett förnyat vädervarningssystem
•
Information – SMHI - Viktig information för samhällsaktörer
om notfieringar för vädervarningar från april 2021
•
2021

Information – SMHI - Nationell vägledning för vädervarningar

•

Inbjudan – SKR - Inbjudan till Modellkommuner 2021 anmälan

•

Inbjudan - Mariestads kommun - Rurban Planning Talks-2021

•
Information - Upprop för det svenska landskapet - Vindkraftens
brister alltmer uppenbara pdf
•
Brev - Upprop för det svenska landskapet - Problemen i
elsystemet är ingen överraskning pdf
•
Information - Upprop för det svenska landskapet - Brev till
Sveriges kommuner Mars 21
•

Skrivelse - Kvinnojouren Olivia -Föreningsbidrag Olivia

•
Bilaga – Privatperson - Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor fokus_20_tillganglig_webb
•
2019

Bilaga – Privatperson - 2020_11_Skolundersokningen om brott

•
E-post – Privatperson - Hur kommer Er kommun att
uppmärksamma: "Europeiska dagen (18/11) om skydd för barn mot sexuell
exploatering och sexuella övergrepp"
•
Information – SKR - Bestämmelser för Traineejobb 16 har
upphört att gälla | Viktig information från SKR (cirkulär 21:14)
•
E-post – Kvalitetsmässan - Tar din kommun vara på
digitaliseringens möjligheter?
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•
Inbjudan – KEF - Utbildning: Intern kontroll för
nämndsledamöter
•

Skrivelse – Överklagande kammarrätten

•

Skrivelse – Omprövning

Beslutsunderlag
Enligt ovan
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.
______________
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§ 130

Dnr 2021/00004

Kommundirektörens informationspunkt
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Kommundirektör Mattias Jonsgården informerar bland annat om följande:
- Coronaläget i kommunen: kraftig ökning av smittspridning. Från v 15 är
vaccination inom LSS igång. Viss smitta inom förskola/skola. Fortsatt hög
belastning på KC och kommunikation. ISF hålls igång till och med
september.
- Nödvattenövningen i oktober har ställts in.
- Sommarjobben 2021 påverkas av pandemin. Erbjuds 76 sommarjobb. 1/4
som sökt jobb kan erbjudas plats.
- Simhallen: Preliminär byggstart i november/december 2021. Upphandling
har genomförts och tilldelningsbeslut har fattats. Kontraktsskrivning kan
göras från den 23 april.
- Status: Detaljplan Dalängen (McFreeze). Exploateringsbudgeten revideras
och parallellt säkerställs att detaljplanen möjliggör intäkter som täcker
kommunens kostnader. VA-avdelningen har konstaterat att området tidigast
kan anslutas vid årsskiftet 2022/2023.
- Projektlista: Status för pågående projekt och förberedelsefaser gås igenom.
- Information om två anställda som slutar i kommunen.
Delegationsredovisning
Owe Fröjd (Båp) väcker även fråga om givna delegationer och redovisning
av delegationsbeslut i anslutning till kommundirektörens information.
Frågan diskuteras vid sammanträdet.
Protokollsanteckning
Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning:
Jag vill kommentera detta ärende och framförallt påtala mina synpunkter
dels som oppositionsråd, KSAU ledamot,tillika den som också representerar
och är ansvarig arbetsgivare.
Den 1/2 2021 fick vi tre råd information om att en utredning angående löne
och pensionsförmåner startats med anledning av ett antal brev inkommit till
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personalavdelningen kopplat till pensioner som inte gick att vidimera mot
avtal eller underlag och att man ville göra en fortsättning på den
utredningen via KPMG.
Min kommentar på det mötet var att ” först av allt tala med N/N som var
den som var mest utsatt och anklagad” svaret jag fick var att det skulle
göras kl 10.00 samma dag . Vilket resulterade i en avstängning, enligt min
bedömning inte hanterats formellt riktigt enligt gängse avtal.
Den 24/3 var det ett extra KSAU ,där jag inte närvarade, men där min
ersättare närvarade och fick information ” och anklagelser” över N/N. Owe
Fröjd lade vid mötet 4 yrkanden bla att N/N skulle återinsättas i sin
ordinarie tjänst och att alla frågetecken skulle rätas ut. Detta yrkade Kjell
Dufvenberg avslag till med stöd av Alliansen och SD.
Efter detta så har ingen som helst information givits till mig som
oppositionsråd/ ledamot i KSAU och som arbetsgivare.
Hur ska man tolka detta?
Detta ärende handlar inte om vem som helst utan om en medarbetare som
varit anställd i 32 år.
Alltid av alla under alla år ansedd som den mest förtroendefulla, lojala
tjänsteman som någonsin funnits och med alla menar jag
revisorer,opposition,tidigare styrande , andra tjänstemän och medarbetare.
( ska bli intressant att få ta del av medarbetarenkäten när det gäller N/N
som chef).
Den 21/4 begär jag ut handlingarna som finns i ärendet av kansliet i
egenskap av min roll som oppositionsråd och ledamot av KSAU, men tyvärr
så fick jag avslag på grund av sekretessregler, och jag skall väl inte
jämställas med annan enskild utomstående person som begär ut detta som
allmän handling. Detta finner jag mycket märkligt och det är också
överklagat.
Jag skulle till detta protokoll och som anteckning också påtala följande:
Detta ärende handlar om en trotjänare som varit anställd i Håbo Kommun i
32 år och som man ” gör sig av sig på ett helt oacceptabelt sätt”. Vi skulle
idag på Kommunstyrelsen kunnat haft ett arbetsmiljö ärende att ta ställning
till som hade gällt att vi i Håbo kommun varit medskyldiga till att 4 barn
blivit föräldralös efter att ha mist sin pappa och en fru blivit änka. Har ni
som medmänniska reflekterat över detta och över de gärningar som
hanterats i detta fall?
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Jag vill slutligen till tjänstemän och till Er i Alliansen och övriga som
deltagit i detta ”drev ”ställa frågan?
Kommer ni att stå för era handlingar när mikrofoner riktas mot er mun?
Kommer ni då att sanningsenligt förklara det som hänt?
Vi kommer på alla sätt fortsätta att belysa och driva frågan vidare och vi
kommer inte att ge oss och om ni har trott att detta skulle bli en hemlighet
så har ni helt missförstått det hela.
Agneta Hägglund för Socialdemokraterna i Kommunstyrelsen

______________
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§ 131

Dnr 2021/00202

Fackliga företrädare vid kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in fackliga företrädare till kommande
kommunstyrelsesammanträden.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) väcker ärendet med anledning av att det, på den
nyss genomförda budgetdagen, efterfrågats en närmare dialog mellan de
fackliga företrädarna och kommunstyrelsen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att de fackliga företrädarna ska bjudas in till
kommande kommunstyrelsesammanträden.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förslaget att bjuda in fackliga företrädare till kommande sammanträden och
finner att så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Personalchef
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§ 132

Dnr 2021/00203

Vaccination på arbetstid
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att alla anställda ska få möjlighet att
genomföra vaccination mot Covid-19 på betald arbetstid.
Sammanfattning
Liselotte Grahn Elg (M) väcker frågan om möjligheten att anställda ska
kunna vaccineras mot Covid-19 på betald arbetstid.
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att vaccination mot Covid-19 ska kunna
genomföras på betald arbetstid för alla anställda.
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
förslaget om vaccination mot Covid-19 på betald arbetstid och finner att så
sker.
______________
Beslutet skickas till:

Personalavdelningen
Personalchef
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
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§ 133

Översiktsplanen
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Agneta Hägglund (S) väcker frågan om vad som hänt avseende
översiktsplanen sedan den granskades i juni 2019. Anna Atterlöf, tf. planoch exploateringschef, informerar om att planen har reviderats och att man
ser över om den behöver ställas ut på granskning igen eller ej. Därefter
kommer planen att tas upp för antagande.
______________
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§ 134

Plan- och priolistan
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Agneta Hägglund (S) väcker ärendet då hon saknat ärendet på dagordningen
till kommunstyrelsen denna gång. Information ges om att ärendet missats på
dagordningen men kommer att behandlas vid nästa sammanträde.
______________
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§ 135

Uppföljning KSAU
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning
Fredrik Anderstedt (S) informerar om att han avser granska det arbete som
gjorts i ett enskilt personalärende och att han kommer att återkomma i
frågan vid kommande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott,
där personalfrågor hanteras.
______________
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§ 136

Kommunens svar på SSR begäran av en 6:6a
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår Owe Fröjds (Båp) förslag.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) väcker ärendet med anledning av en s.k. 6.6a som skickats
in till kommunen och arbetsmiljöverket av SSR. Owe Fröjd (Båp) anför att
ärendet innehåller följande formella fel:
-det saknar diarienummer/aktnummer
-det verkar inte vara registrerat som offentlig handling,
-det saknar avsändare, vem som upprättat detta dokument
-det saknas vilken avdelning som uträttat densamma
-det saknas datum när den är upprättad
Andreas Nyhus, HR-chef informerar om att skrivelsen ska diarieföras
tillsammans med samverkansprotokollet, då skrivelsen ska delges vid
samverkansmötet.
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsen ber förvaltningen att rätta till
de formella felaktigheterna i svaret, att det registreras i vederbörlig ordning
som upprättad och utlämnad offentlig handling.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) förslag.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller
eller avslår Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att det avslås.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns:
Ja-röst för bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande, nej-röst för avslag till
detsamma.
Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp)
Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per-Arne Öhman (M), Helene
Zeland Bodin (C), Kjell Dufvenberg (L), Christian Nordberg (MP), Fred
Rydberg (KD), Michael Rubbestad (SD), Thomas Moore (SD).
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Med 5 Ja-röster och 8 nej-röster avslås Owe Fröjds (Båp) yrkande.

______________
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§ 137

PM
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår Owe Fröjds (Båp) förslag.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) väcker ärendet avseende fattat delegationsbeslut om att
inte lämna ut allmän handling i form av ett PM till Owe Fröjd (Båp)
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelse beslutar att lämna ut denna
begärda handlingen.
Christian Nordberg (-) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår
eller bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår yrkandet.
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§ 138

Avtal om anställnings upphörande m.m.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår Owe Fröjds (Båp) förslag.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) väcker ärende avseende fattat delegationsbeslut om att inte
lämna ut allmän handling i form av ett avtal till Owe Fröjd (Båp)
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelse beslutar att lämna ut denna
begärda handlingen.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår
eller bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår yrkandet.
Reservation
Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), LarsGöran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet.
Owe Fröjd (Båp) lämnar följande motivering till reservationen:
Kommunstyrelsen är ”anställningsmyndighet” och ansvariga för
personalfrågor. Kommunstyrelsen har för vår räkning delegerat visst
ansvar att ta beslut för vår räkning till Kommunstyrelsens Arbetsutskott och
till vår Kommundirektör Mattias Jonsgården.
Vid fattade delegationsbeslut skall besluten snarat i efterhand redovisas till
Kommunstyrelsen om inget annat framgår av delegationsordningen, allt
enligt Kommunallagen 6 kap § 36, detta för att beslut skall kunna
överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen
och/eller i speciallagstiftning
Kommunstyrelsen har fastställt sin delegationsordning 20-11-23, ur denna
framgår tydligt, citat:
”Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till
kommunstyrelsen och anmälan av delegationsbesluten ska noteras i
kommunstyrelsens protokoll. Därmed blir besluten offentliggjorda så att
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allmänheten har en möjlighet att överklaga de aktuella delegationsbesluten
enligt laglighetsprövning.
Ett delegationsbeslut som inte anmäls vinner aldrig laga kraft enligt
kommunallagen.
Ett annat syfte med anmälan är att kommunstyrelsens ledamöter ska få en
fortlöpande information om vilka ärenden som har avgjorts genom
delegationsbeslut. Anmälan av delegationsbeslut sker via kommunens
dokument- och ärendehanteringssystem.
Delegationsbeslut ska vara skriftliga och innehålla uppgifter om:
• vem som har fattat beslutet,
• när beslutet har fattats,
• vilket beslut som har fattats och
• vad beslutet avser.
Det är delegatens ansvar att se till att fattade delegationsbeslut expedieras
till berörda parter och att besluten blir anmälda till kommunstyrelsen.
Delegaten kan försäkra sig om det sistnämnda genom att använda rätt mall
i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem. Besluten söks då ut
inför varje sammanträde och en samlad anmälan görs av kommunstyrelsens
kansli.”
Slut citat
Enligt Kommunstyrelsens delegationsordning avsnitt 14:40 har
Kommundirektören att för vår räkning besluta om ”Avslutande av
anställning med förmåner utöver lag och avtal”
Och det är detta avtal som jag i egenskap av arbetsgivarrepresentant,
ansvarig politiker, kommunledningen samt Kommunstyrelsens
delegationsordning, har rätt att få ta del av, ett beslut som
Kommunstyrelsen nu avslog.
Detta sätt som kommunstyrelsens ledning och Alliansen hanterar vår
demokrati, att ständigt bryta mot så många lagar, avtal och delegationer
som möjlig, samt sin vilja till mörkläggningar och tystnadskultur får
Nordkorea att framstå som ett gott exempel på en fungerande demokrati.
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§ 139

Omprövning Agneta Hägglund
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen avslår Owe Fröjds (Båp) förslag.
Sammanfattning
Owe Fröjd (Båp) väcker ärende avseende fattat delegationsbeslut om att inte
lämna ut allmän handling i form till Agneta Hägglund (S).
Förslag till beslut på sammanträdet
Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelse beslutar att lämna ut denna
begärda handlingen.
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag till Owe Fröjds (Båp) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår
eller bifaller Owe Fröjds (Båp) yrkande och finner att kommunstyrelsen
avslår yrkandet.
______________
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§ 140

Dnr 2021/00186

Entledigande från uppdrag som ombud i
Upplandsstiftelsen samt fyllnadsval
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen entledigar Björn Fredriksson (M) från uppdrag som
ombud för Håbo kommun i Upplansstiftelsen.
2. Kommunstyrelsen utser Tommy Rosenkvist (M) till nytt ombud för Håbo
kommun i Upplandsstiftelsen i Björn Fredrikssons (M) ställe.
Sammanfattning
Björn Fredriksson (M) har begärt entledigande från uppdraget som ombud
för Håbo kommun i Upplandsstiftelsen. Enligt beslut KF 2016-11-07 § 137
är det kommunstyrelsen som utser ombud till Upplandsstiftelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Förslag till beslut på sammanträdet
Liselotte Grahn Elg (M) nominerar Tommy Rosenkvist (M)
Beslutsgång
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen utser
Tommy Rosenkvist (M) till nytt ombud i Upplandsstiftelsen och finner att
så sker.
______________
Beslutet skickas till:

Björn Fredriksson (M)
Vald
Upplandsstiftelsen
Löneadministration
Förtroendemannaregister
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