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Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande 
Helene Zeland Bodin (C), 1:e vice ordförande 
Per-Arne Öhman (M) 
Fred Rydberg (KD) 
Christian Nordberg (MP) 
Kjell Dufvenberg (L), deltar på distans 
Agneta Hägglund (S), §§ 164-199, deltar på distans 
Helene Cranser (S), deltar på distans 
Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans 
Sven-Olov Dväring (S), deltar på distans 
Owe Fröjd (Båp) 
Michael Rubbestad (SD), deltar på distans 
Thomas Moore (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Peter Kilger (M), deltar på distans 
Gunilla Alm (L), deltar på distans 
Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör för Agneta Hägglund (S) §§ 199-206, deltar 
på distans 
Ann-Sofi Borg (SD) 

  
Tjänstemän Mattias Jonsgården, kommundirektör 

Vipul Vithlani, ekonomichef, §§ 164-187 
Ulla Hannegård, upphandlingschef, §§ 164-165 
Johan Hagland, plan- och exploateringschef, §§ 164-165, 169 
Anna Atterlöf, miljöstrateg 
David Höijertz, planarkitekt 
Sara Widströmer, kommunsekreterare 

  

Justering  
Justerare Per-Arne Öhman (M), Owe Fröjd (Båp) 

Tid och plats Torsdagen den 17 september 2020, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 164- 198, 200-204, 206 
  
Ajournering § 169, 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik 

§ 192, 30 minuter för lunch 
§ 197, 10 minuter för partiöverläggningar 
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§ 164 Dnr 2019/00455  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Per-Arne Öhman (M) och Owe Fröjd (Båp) till 
justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg/ändringar.  

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

Tillägg:  
• Leader 
• Anställning av kommundirektör 

 
Ändring:  
Dagordningens punkt 23 "Ekonomisk återrapportering till 
kommunstyrelsen" behandlas före punkt 24 "Information: budgetramar 
2021" 

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) anmäler ärendet Leader.  

Liselotte Grahn Elg (M) anmäler ärendet Anställning av kommundirektör  

______________ 
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§ 165 Dnr 2020/00176  

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att se över den politiska 
styrningen i upphandlingsdelen av dokumentet.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens delegationsordning är ett levande dokument och behöver 
kontinuerligt ses över för att anpassa den till eventuella förändringar i 
organisationen och verksamheterna. Under sommaren 2020 har 
delegationsordningen setts över och kommunstyrelsen föreslås anta 
reviderad version.  

Den föreslagna delegationsordningen innehåller följande förändringar:  

Upphandlingsenheten har förändrat upplägget på sina delegationer i stort, då 
befintlig delegationsordning inte bedöms överensstämma med 
verksamheternas behov. Föreslagen lösning bedöms effektivisera 
verksamheten.  

Inom personalområdet har ett par delegationer, vilka tidigare saknats, 
tillförts delegationsordningen. Dessa avser dels beslut om placering i 
säkerhetsklass och dels avseende överenskommelse om löneväxling till 
pensionspremie.  

Därutöver har ett antal mindre korrigeringar gjorts, främst avseende titlar på 
delegater. Personalchef byts ut till HR-chef i ett antal fall, då verksamheten 
inom personalområdet delats upp i två delar, en under personalchef och en 
under HR-chef. Likaså har titeln kansli- och kvalitetschef bytts ut mot 
kanslichef på grund av omorganisation av kvalitetsfrågorna. Titeln arkivarie 
har bytts ut mot informationsförvaltare.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 139 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för se över den politiska 
styrningen i upphandlingsprocessdelen av dokumentet. 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att se över den 
politiska styrningen i upphandlingsdelen av dokumentet.  
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Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över den 
politiska styrningen i upphandlingsdelen av dokumentet.  

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens kansli 
Upphandlingschef 
Uppdragslista 
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§ 166 Dnr 2020/00106  

Ansökan om planbesked, del av Bålsta 1:614 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen lämnar negativt planbesked för del av Bålsta 1:614. 

2. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 12 000 kronor i 
enlighet med gällande bygglovtaxa.  

Sammanfattning  
Håbohus AB önskar exploatera mindre grönområde i centrala Bålsta. Plan- 
och exploateringsavdelningen anser att dagens funktion är mer lämplig än 
den exploatering som föreslås och att planbeskedsansökan därför bör avslås.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 112 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan, inkommen 2020-03-10 
Plankarta 327 

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 sökande 
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§ 167 Dnr 2020/00189  

Markbytesavtal Lillsjön, Sjöända 1:92 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna Ramavtal för genomförande av 
markbytesaffären för fastigheten Sjöända 1:92 med fastigheten Bista 4:23,  

Sammanfattning  
Plan- och exploateringsavdelning har haft i uppdrag att i samband med det 
antagna planprogrammet för Dragelund och då fick förvaltningen även i 
uppdrag att tillgängliggöra naturen runt Lillsjön. Mot bakgrund av detta har 
plan- och exploateringsavdelningen upptagit förhandlingar med ägaren till 
Bista 4:23 om att genomföra ett markbyte där kommunen säljer Sjöända 
1:92 och istället förvärvar Bista 4:23 på motsvarande villkor.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 113 
Tjänsteskrivelse  
Ramavtal med tillhörande bilagor 

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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§ 168 Dnr 2020/00115  

Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna markanvisningsavtal för del av 
fastigheten Lundby 2:1, till Christer Nöjd AB.  

Sammanfattning  
Plan- och exploateringsavdelning har i uppdrag att planlägga området för 
del av fastigheten Lundby 2:1, detaljplan för logistik Bålsta kvarter 2. Plan- 
och exploateringsavdelningen föreslår att Håbo kommun ingår 
markanvisningsavtal med Christer Nöjd AB. Markanvisning innebär en 
ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av 
området. Markanvisningsavtalets giltighet förutsätter att kommunstyrelsen 
godkänner den slutgiltiga utformningen. För markanvisningen ska Christer 
Nöjd AB betala 50 000 kr.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 114 
Tjänsteskrivelse 
Markanvisningsavtal med kartbilaga 
Utkast detaljplankarta 

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.  

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

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 



Motivering till Sverigedemokraternas reservation, KS 2020-09-14 

§168 Markanvisning, Kvarter 2, Logistik Bålsta 

Sverigedemokraterna ställer sig mycket positiva till att lokala företag önskar fortsätta sin verksamhet 
inom kommunen och det är glädjande att företaget i fråga växer vilket i förlängningen gynnar vår 
kommun och förhoppningsvis bidrar till ett ökat antal arbetstillfällen. Sverigedemokraterna anser 
dock att kvarter 5 och 6 skall behandlas färdigt innan nya planer påbörjas samt att kvarterens 
utbredning behöver utredas vidare och att en samlad och uppdaterad trafikanalys behöver komma 
på plats innan nya beslut kan fattas  
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§ 169 Dnr 2020/00050  

Markköp, Bålsta Padelhall AB 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för framtagande av tydligare 
kartunderlag samt värdering av fastigheten liksom information om gällande 
detaljplan för fastigheten samt närområdet. 

Sammanfattning  
Bålsta Padelhall AB har gjort en förfrågan till kommunen med en begäran 
om att friköpa det område som de idag arrenderar av kommunen. Bolaget 
anför att det finns ett stort och växande intresse för padel. Efter 
förhandlingar med bolaget har bifogade förslag till avtal upprättats 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 115 
Tjänsteskrivelse 
Köpeavtal 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för framtagande av 
tydligare kartunderlag samt värdering av fastigheten liksom information om 
gällande detaljplan för fastigheten samt närområdet  

Thomas Moore (SD) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande om 
återremiss.  

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

Protokollsanteckningar 
Agneta Hägglund (S) önskar få noterat i protokollet att ärendet behöver 
behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde så att inte inblandade 
aktörer behöver vänta längre än nödvändigt.  

Liselotte Grahn Elg (M) önskar få noterat i protokollet att kommundirektör 
och plan- och exploateringschef får i uppdrag att hantera återremissen 
omgående.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 5 minuter för hantering av sammanträdesteknik  

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Kommundirektör 
Plan- och exploateringschef 
Uppdragslista 
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§ 170 Dnr 2020/00177  

Exploateringsbudget för Dalängen, Väppeby 7:218, 
Bovieran och MacFreeze  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att ta fram och fastställa de 
saknade underlagen/avtalen, samt att budgeten korrigeras så den stämmer 
med verkligheten.  

Sammanfattning  
Syftet med föreliggande exploateringsbudget är att beskriva de ekonomiska 
händelser som omfattas av genomförandet av planområdet Dalängen. Inom 
detaljplan del av Väppeby 7:218 ska kommunen sälja mark till Bovieran AB 
och MacFreeze AB enligt Kommunstyrelsens beslut §74, 2019-04-18. 

Planläggning av Dalängen pågår. Området har inte tidigare varit planlagd. 
Detaljplanen bedöms antas av kommunfullmäktige under hösten 2020.  

Projektet redovisas ekonomiskt uppdelat på två kategorier: 

-Anläggningstillgångar ( infrastruktur inom allmän plats, t.ex. gator, gång- 
och cykelvägar, planteringar, belysning). 

-Anläggningstillgångar VA (inkl. dagvatten) 

Tidplan 

Projektering av allmänna anläggningar påbörjades våren 2020 och ska 
slutföras till sommaren 2021.  

Enligt förslag till Exploateringsavtal med MacFreeze AB och Bovieran AB 
ska området vara färdigutbyggt senast 5 år efter att detaljplan (dpl. 443) 
vunnit laga kraft. Utbyggnad av huvudgatan från nuvarande 
cirkulationsplats på Centrumleden till Bovierans tänkta fastighet ska vara 
färdigställd senast 2021-03-01 (godkänd besiktning). 

MacFreeze önskar påbörja utbyggnaden redan innan detaljplanen har vunnit 
laga kraft. Detta är tänkt att ske genom dels ett sk, förtida tillträde av 
marken. På grund av mycket svåra markförhållanden sker genomförandet av 
allmän plats och kvartersmark samtidigt (odelbar entreprenad). Det innebär 
att hela genomförandet kan påskyndas men också att vissa ekonomiska 
risker uppstår. Efter färdigställandet ska allmänna platser överlämnas till 
Håbo kommun utan ersättning. 
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Exploateringsbudget 

Projektbudget 

Hela projektet förväntas ge ett resultat på 10,8 Mkr. 

Anläggningstillgångar 

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 
projektering och utförande (vägar, cykelvägar, gångbanor, gatubelysning 
och park).  Den budgeterade kostnaden för anläggningarna är 12,0 Mkr.  

Anläggningstillgångar - Vatten och avlopp 

Huvudman för VA och dess dagvattenanläggningar inom området är VA-
enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 
taxefinansierad verksamhet. Kostnader för utbyggnaden av VA inom 
området bedöms till 10,0 Mkr. Intäkter enligt VA (taxa 2020) uppgår till 8,2 
Mkr. 

Försäljning mark 

Markförsäljning kommer att ske till två Exploatörer, Bovieran AB samt 
MacFreeze AB. Det finns ingen bokfört värde på marken och 
realisationsvinsten vid försäljning av marken blir därför 17,5 Mkr. 

Finansiering och upplåningsbehov 

Samtliga nya gator inom dpl 443 ska MacFreeze bekosta, inklusive 
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplatsen. MacFreeze bekostar 
således hela 12,3 Mkr i anläggningskostnader. Bovieran erlägger vanlig 
VA-anslutningsavgift för sin andel av VA-anläggningarna. 

Riskanalys/ Osäkerheter 

Den största osäkerheten i kalkylen är VA. Kostnaden för utbyggnaden är 
osäker eftersom området inte är detaljprojekterat och intäkterna är i 
dagsläget svåra att exakt beräkna. En annan osäkerhetsfaktor är också 
kostnaden för ombyggnad av cirkulationsplats. 

Drift 

När gator i området överlämnats till Gatuenheten för drift så innebär det 
ökade driftskostnader med 483tkr per år.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 139 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsbudget bilaga.  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att ta fram och fastställa 
de saknade underlagen/avtalen, samt att budgeten korrigeras så den stämmer 
med verkligheten.  

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

Protokollsanteckning 
Fredrik Anderstedt (S) önskar få noterat i protokollet att ärendet ska 
hanteras skyndsamt.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 171 Dnr 2020/00209  

Samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040, Upplands-Bro kommun 

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

Sammanfattning  
Upplands-Bro kommun har arbetat fram förslag till fördjupad översiktsplan 
för Bro tätort. Förslaget är utsänt för samråd mellan den 9 juni till och med 
den 25 september.   

Håbo kommuns yttrande berör framtida cykelstråk mellan Bro och Bålsta, 
samt utökad turtäthet med pendeltågen till Bro och Bålsta.    

Yttrande 
 
Cykelväg Bro – Bålsta  

Håbo kommun noterar att kartan tillhörande Utvecklingsinriktning pekar ut 
ett stråk som löper längs Enköpingsvägen, mellan Bro station och Jursta, 
som en strategisk koppling för gång och cykel. Denna sträckning följer i 
stort det förslag till framtida cykelstråk mellan Bro station och Bålsta station 
som pekas ut i Upplands-Bros Landsbygdsplan. I Håbo kommuns förslag till 
ny översiktsplan pekas motsvarande sträcka längs Stockholmsvägen, 
nordöst om Kalmarsand fram till läns- och kommungränsen, ut som ett 
framtida gång- och cykelstråk.  

Att förbättra kopplingen mellan Bro och Bålsta för framför allt cyklister 
lyfts således fram i flera av kommunernas strategiska dokument. Håbo 
kommun anser att det är angeläget att kommunerna samarbetar kring frågan, 
gentemot Trafikverket, Region Stockholm och Region Uppsala, för att 
säkerställa att kopplingen blir verklighet.  

Utökad turtäthet till Bro och Bålsta  

I avsnittet om Bro stationsområde beskrivs att ett nytt vändspår väster om 
stationen kan vara ett sätt att möjliggöra kvartstrafik med pendeltågen. 2015 
beställde kommunerna gemensamt en spårutredning för utökad 
pendeltågstrafik i Bro och Bålsta. Utredningen kom fram till att en ökad 
turtäthet till orterna är beroende av utbyggnaden av fyrspår mellan Kallhäll 
och Spånga. För att möjliggöra kvartstrafikering till Bro station krävs ett 
nytt vändspår i anslutning till Bro station. För kvartstrafikering till Bålsta, 
som även innebär kvartstrafik till Bro, krävs två nya vändspår i Bålsta.  

Håbo kommun önskar påminna om den åtgärdsvalsstudie för 
pendeltågssystemet som Trafikverket genomför tillsammans med Region 
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Stockholm, som ska ge ett förslag till en utvecklingsplan för 
pendeltågssystemet. Ett av åtgärdsförslaget på Mälarbanan är utökad 
kapacitet och vändmöjlighet på sträckan Kallhäll – Bålsta. Dessutom ges 
förslag till fördjupade utredningsuppdrag – åtgärdsvalsstudie för ökad 
kapacitet Kallhäll – Bålsta. Åtgärdsvalsstudien ska vara klar under 2020.  

Mot bakgrund av detta önskar Håbo kommun att Upplands-Bro kommun 
ställer sig bakom en utökad turtäthet med pendeltågen mot Bålsta, vilket 
medför utökad turtäthet även i Bro.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Missiv, samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro i Upplands-
Bro kommun, FÖP Bro 2040, Upplands-Bro kommun 
Samrådsförslag, FÖP Bro 2040, Upplands-Bro kommun 
Planeringsförutsättningar, FÖP Bro och FÖP Kungsängen 2040, Upplands-
Bro kommun 
Hållbarhetskonsekvensbeskrivning, Fördjupade översiktsplaner för Bro och 
Kungsängen, Upplands-Bro kommun 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 

Upplands-Bro kommun, kommunstyrelsen@upplands-bro.se, ange 
KS18/0015 
Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 
 
 

 

mailto:kommunstyrelsen@upplands-bro.se
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§ 172 Dnr 2020/00283  

Exploateringsbudget för Entré Lillsjön 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för Entré 
Lillsjön gällande del av fastigheten Bista 4:5 med 11,3 miljoner kronor i 
överskottskott. 

2. Upplåningsbehovet på cirka 5,3 miljoner år 2020 inryms i tidigare 
beslutad upplåning för kommunen.  

Sammanfattning  
Projektet budgeteras sammanlagt med 25,6 miljoner kronor i inkomster för 
försäljning av mark. Utgifter för exploateringen beräknas till 14,3 miljoner 
kronor. Detta betyder att exploateringen kommer att generera ett överskott 
på 11,3 miljoner. 

Utgifter som kopplas till detaljplanen avser främst iordningställande av 
marken samt för hantering av dagvatten inom området. Utgifter finns även 
kopplade till tillgängliggöringen av naturområdet Lillsjön.  

I projektet har det belysts några risker som kan fördröja projektet. 
Detaljplanen håller på att utredas inför granskning fortfarande. Detta gör att 
man inte kan utgå från ytorna och användningen med hel säkerhet. Områden 
kan förändras vilket skulle förändra markpriser och utgifter något. En annan 
risk med projektet är om detaljplanen blir överklagad. Detta skulle resultera 
i en förlängd tidsplan och en ökad personalkostnad.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 117 
Tjänsteskrivelse 
Exploateringsbudget för detaljplan del av Bista 4:5, Entré Lillsjön 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Tekniska förvaltningen 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 173 Dnr 2020/00249  

Inbjudan att teckna hållbarhetslöfte i regionalt 
åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen avser att teckna hållbarhetslöften enligt nedan.  

Sammanfattning  
Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder aktörer i Uppsala län så som 
kommuner att anta hållbarhetslöften. Syftet är att stärka genomförandet av 
de fyra regionala åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län”. 
Åtgärderna bidrar till att nå de nationella miljömålen och de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det första åtgärdsprogrammet var inom 
temaområdet klimat och energi och hålbarhetslöften för det tecknades 2019. 
Det andra åtgärdsprogrammet är inom temaområdet ekosystem och 
biologisk mångfald sträcker sig mellan åren 2020-2023. Signering av 
hållbarhetslöften sker i Uppsala vid en ceremoni den 13 november.  

Håbo kommun har tidigare lämnat synpunkter på remissversionen av det 
regionala åtgärdsprogrammet för ekosystem och biologisk mångfald. 
Programmet innehåller 17 åtgärder inom sex fokusområden; 
Vattenlandskapet, Skogslandskapet, Jordbrukslandskapet, Invasiva arter, 
Byggd miljö, Beteende och konsumtion. 

Håbo kommuns ambitioner går i linje med det regionala åtgärdsprogrammet 
för ekosystem och biologisk mångfald. Det kan på ett positivt sätt tydliggöra 
kommunens vision och miljöstrategi med inriktning naturmiljöer med 
mångfald.  

Håbo kommun avser att teckna hållbarhetslöfte inom följande åtgärder för 
ekosystem och biologisk mångfald: 

• Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och 
formellt skydd 

• Bevara bete och slåtter i jordbrukslandskapet 

• Motverka invasiva främmande arter 

• Öka hänsyn till biologisk mångfald i fysisk planering  

• Bevara och öka biologisk mångfald i parker och grönområden 

• Öka hänsyn till biologisk mångfald genom inköp av hållbara varor 
och tjänster 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(71) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-14  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

• Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och 
förskola 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 119 
Tjänsteskrivelse 
Hållbarhetslöfte inbjudan biologisk mångfald 2020.  
Åtgärdsprogram ekosystem biologisk mångfald.   
Beslutsmissiv åtgärder ekosystem och biologisk mångfald 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fred Rydberg (KD) 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: 
Samtliga nämnder 
Kommundirektör 
Plan- och exploateringsavdelningen 
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§ 174 Dnr 2020/00241  

Energi- och klimatrådgivning i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att Håbo kommun ska ingå i Uppsala läns 
energi- och klimatrådgivningssamarbete och ger kommunstyrelsens 
förvaltning uppdraget att teckna avtal.  

Sammanfattning  
Håbo kommun erbjuder opartisk och kostnadsfri energi- och 
klimatrådgivning till hushåll, föreningar, organisationer och små och 
medelstora företag. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt 
besök. Verksamheten finansieras med stöd av Energimyndigheten. För att 
bedriva en så effektiv rådgivning som möjligt samarbetar Håbo med 25 
andra kommuner i Stockholmsregionen. Håbo kommun har ingått i det 
samarbetet sedan 2003 med gemensam telefonrådgivning, hemsida, 
marknadsföring, projekt och aktiviteter som även skett lokalt.  

Ett liknande samarbete inom Uppsala län startade 2018 där samtliga 
kommuner inom länet förutom Håbo och Östhammar är med. Avsikten är 
att Håbo sluter sig närmare Region Uppsala och stärker samarbetet inom 
vårt län och därför övergår till energi- och klimatrådgivningssamarbetet 
inom Uppsala län. Pågående programperioden för energi- och 
klimatrådgivning 2018-2020 löper snart ut och nya avtal för samarbete 
mellan kommunerna behöver då tecknas och bidrag sökas gemensamt. En 
ny utlysning från Energimyndigheten kommer i höst.  

Stockholmsamarbetet är ett större samarbete med Stockholm som 
projektledare och motor. Fördelarna med att övergå till samarbetet i Uppsala 
län är dock flera och handlar främst om styrningen av verksamheten men 
även effektiviteten och tydligheten. Återrapportering sker till den regionala 
ledningsgruppen och information och förankringen till ledningen blir bättre. 
Det finns ett starkt energikontor i Mälardalen som Håbo kommer närmare 
då det finns ett nära samarbete mellan energikontor och energi- och 
klimatrådgivningen. Idag har Håbo kommun kontakt med flera energikontor 
vilket ibland kan försvåra arbetet, tydligheten och även förankringen. I och 
med att det är ett mindre samarbete inom vårt län kan Håbo få en mer 
central roll. Det blir även tydligt för våra medborgare på vilket sätt energi- 
och klimatrådgivning erbjuds och bedrivs i Uppsala län.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 120 
Tjänsteskrivelse 
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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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§ 175 Dnr 2020/00297  

Ansökan om planbesked, Håbo Bålsta 2:317 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger besked att kommunen anser att en förändring av 
markanvändning kan prövas genom planläggning.  

2. Planläggningen bedöms kunna leda fram till en antagen detaljplan 2021. 

3. Kommunstyrelsen fastställer planbeskedsavgiften till 20 000 kronor i 
enlighet med gällande plan- och bygglovtaxa.  

Sammanfattning  
Gasum AB har ansökt om planbesked. Detta då gällande detaljplan inte 
tillåter anläggande av drivmedelsanläggning. En placering av en 
drivmedelsanläggning i Västerskogs industriområde, med nära anslutning 
till både Logistik Bålsta och Kraftleden bedöms lämplig.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2020-08-31 § 121 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 

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

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Planadministratör för fakturering 
 
 

 



Motivering till Sverigedemokraternas reservation, KS 2020-09-14 

§  175 Ansökan om planbesked, Håbo Bålsta 2:317  

Sverigedemokraterna motsätter sig planbesked och ändring av detaljplan 395. Vi står bakom såväl 
användning som omställning till förnybara drivmedel och biogas som ett led i ett fossilfritt Håbo men 
anser att placeringen på Västerskogs mest attraktiva tomt med bästa skyltläge inte är den bästa för 
den avsedda verksamheten. I de fall anläggningen är ett led av och till följd av Axfoods etablering 
anser vi att en station lämpligen placeras i direkt anslutning till den avsedda verksamheten framför 
ett ytterligare förfulande och försvårande av den redan mycket ansatta trafiksituationen och 
framkomligheten för vår räddningstjänst. Om man på allvar vill göra skillnad så bör etableringen 
möjliggöras i anslutning till Ekolskrog istället, alternativt i direkt anslutning till våra motorvägar för att 
inte öka tillflödet av tung trafik i vårt villasamhälle. Sverigedemokraterna förutsätter att beslut fattas 
utifrån allas bästa och inte utifrån vad som är bäst för några utvalda få.  
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§ 176 Dnr 2020/00279  

Ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde 
norra 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 
ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 
ändring av detaljplan 395, Västerskogs industriområde norra, enligt 5 kap. 
11§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

3. Att planuppdraget upphör att gälla om detaljplanen inte antagits inom två 
år.  

Sammanfattning  
Gasum AB har visat intresse för att etablera en anläggning för försäljning av 
fordonsgas i Bålsta. En placering i Västerskogs industriområde, med nära 
anslutning till både Logistik Bålsta och Kraftleden bedöms lämplig. 
Gällande detaljplan tillåter inte drivmedelsförsäljning, och det krävs därför 
en ändring av planen. 

Kommunstyrelsen föreslås ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och 
samråda ett förslag till ändring.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 122 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan 
Kartbilaga 

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

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

 

______________ 
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Beslutet skickas till: 
Plan- och exploateringsavdelningen 
 
 

 



Motivering till Sverigedemokraternas reservation, KS 2020-09-14 

§  176 Ansökan om planbesked, Håbo Bålsta 2:317 Ändring av detaljplan 395, Västerskogs 
industriområde Norra 

Sverigedemokraterna motsätter sig planbesked och ändring av detaljplan 395. Vi står bakom såväl 
användning som omställning till förnybara drivmedel och biogas som ett led i ett fossilfritt Håbo men 
anser att placeringen på Västerskogs mest attraktiva tomt med bästa skyltläge inte är den bästa för 
den avsedda verksamheten. I de fall anläggningen är ett led av och till följd av Axfoods etablering 
anser vi att en station lämpligen placeras i direkt anslutning till den avsedda verksamheten framför 
ett ytterligare förfulande och försvårande av den redan mycket ansatta trafiksituationen och 
framkomligheten för vår räddningstjänst. Om man på allvar vill göra skillnad så bör etableringen 
möjliggöras i anslutning till Ekolskrog istället, alternativt i direkt anslutning till våra motorvägar för att 
inte öka tillflödet av tung trafik i vårt villasamhälle. Sverigedemokraterna förutsätter att beslut fattas 
utifrån allas bästa och inte utifrån vad som är bäst för några utvalda få.  
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§ 177 Dnr 2019/00449  

Hållbarhetsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning  
Arbete pågår för att förverkliga kommunens vision om det goda livet i 
hållbara Håbo. Håbo kommun har under 2019 och 2020 deltagit i Glokala 
Sverige för att stärka arbetet med hållbar utveckling. Glokala Sverige är ett 
kommunikations- och utbildningsprojekt med syftet att sprida kunskap och 
engagemang kring Agenda 2030. Beslut har tagits att uppdatera kommunens 
miljöstrategi. En gemensam hållbarhetsstrategi för hur vår kommun ska ta 
sig an de Globala målen och Agenda 2030 är under framtagande. En 
hållbarhetsstrategi är viktig för att visa hur Håbo ska växa hållbart och 
kunna möta framtida utmaningar. Strategin är ett viktigt övergripande 
styrdokument som berör samtliga aktörer i kommunen; kommuninvånare, 
företagare, organisationer och tjänstepersoner. 

Under våren 2020 har kommunens invånare fått möjligheten att bidragit till 
arbetet med hållbarhetsstrategin genom att bland annat berätta vad hållbara 
Håbo betyder för dem och hur vi tillsammans ska bidra till ett hållbarare 
Håbo. Håbo kommuns miljöstrategi integreras i hållbarhetsstrategin 
tillsammans med andra hållbarhetsmått. Under dialogen som har förts under 
mars, april och maj presenterades ett dialogförslag med inriktningar till 
hållbarhetsstrategin.  

De synpunkter som inkommit under dialogen handlar till stor del om att 
bevara vår natur, möjligheten till rikt friluftsliv, ett levande Bålsta, behov av 
trygga mötesplatser, omsorg om våra äldre och barn, god hälsa för alla. 
Vikten av de långsiktiga och förebyggande satsningarna inom skola och 
sport. Två nyckelord från visionen som lyftes högst av de som svarade på 
enkäten är klimat och trygghet.  

Arbete med ett remissförslag med tydliga mål pågår och inriktningarna har 
arbetats om efter dialogen. En remiss av kommunens hållbarhetsstrategi 
planeras att ske under hösten 2020 och antagande våren 2021. I 
remissförslaget kommer klimatfrågorna kommer att lyftas ytterligare där 
bland annat kommunens koldioxidbudget finns som underlag. 
Vattenfrågorna kommer att synliggöras i en egen inriktning för ett tydligare 
fokus på vattenfrågorna. Våra medvetna val synliggörs i en egen inriktning. 
Inriktningarna i remissförslaget till Håbos hållbarhetsstrategi kommer att 
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vara elva till antalet och indelade inom de tre hållbarhetsdimensionerna 
varav en är övergripande.  

Ekologisk dimension med inriktningarna: Fossilbränslefri, Naturmiljöer 
med mångfald samt Rent vatten för alla. 

Social dimension med inriktningarna: Delaktighet, Jämlikhet, God hälsa och 
arbetsmiljö samt Trygga mötesplatser för alla. 

Ekonomisk dimension med inriktningarna: Hållbara inköp, Struktur och 
system samt God etik och moral.  

Övergripande inriktning: Genomförande med samverkan 

Genomförande med samverkan är något som skär igenom samtliga 
dimensioner och är avgörande för att vi ska lyckas med detta arbete. Det 
vore lämpligt att i samband med antagande av hållbarhetsstrategin inrätta ett 
hållbarhetsråd. Som en del av genomförandet av hållbarhetsstrategin bör 
även samtliga beslut som antas i kommunen innehålla en analys av samtliga 
hållbarhetsdimensioner.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 123 
Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

______________ 
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§ 178 Dnr 2020/00227  

Investeringsprojekt 1267 Bålsta tätort ledningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige att utökar investeringsbudgeten för projektet 1267 
Bålsta tätort ledningar med 86,9 miljoner kronor från totalt beslutade 30 
miljoner kronor till 116,9 miljoner kronor. 

2. Kommunfullmäktige fördelar ytterligare budget utöver redan beslutad 30 
mkr enligt följande: år 2021 med 21,1 miljoner kronor, år 2022 med 33,7 
miljoner kronor och år 2023 32,1 miljoner kronor. Ej förbrukad 
investeringsbudget för respektive år förs över till nästkommande år i 
samband med bokslut 

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad budget om 
86,9 mkr till totalt 116,9 mkr för projektet 1267 Bålsta tätort ledningar, 
beslutat budget år 2020 för projektet uppgår till 30 mkr.  

Investeringsprojekten Bålsta tätort ledningar anför nämnden är en 
förutsättning för att VA-försörjningen till de tre exploateringsprojekten 
Bålsta C, Tvåhus och Gröna dalen skall fortlöpa som planerat.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31§ 124 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 
Beslut 201900325-TN § 72 

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

______________ 
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§ 179 Dnr 2020/00228  

Investeringsprojekt 1268 Bålsta tätort pumpstationer 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för projektet 1268 
Bålsta tätort pumpstationer med 28,0 miljoner kronor från beslutade 12 
miljoner kronor till totalt 40,0 miljoner kronor för åren 2020-2022 enligt 
fördelning mellan åren nedan. 

2. Kommunfullmäktige fördelar ytterligare budget utöver redan beslutad 12 
mkr enligt följande: år 2021 med 8,0 miljoner kronor, år 2022 med 20,0 
miljoner kronor. Ej förbrukad investeringsbudget för respektive år förs över 
till nästkommande år i samband med bokslut 

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det i ett särskilt ärende till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad budget om 
28,0 mkr till totalt 40,0 mkr för projektet 1268 Bålsta tätort pumpstationer, 
beslutat budget år 2020 för projektet uppgår till 12,0 mkr.  

Investeringen tillgodoser avledning av avloppsvatten från ca 50 % av Bålsta 
och är en förutsättning för de stora exploateringarna Bålsta C, Tvåhus och 
Gröna dalen. 

På grund av nya förutsättningar kommer det att behövas 4 pumpstationer 
istället för 1 pumpstation, detta kräver en utökad budget med 28 miljoner 
kronor från beslutad budget om 12,0 mkr. Det totala beloppet blir således 40 
miljoner kronor. 

Behov av ny- och omdragning av VA-ledningar samt pumpstation har 
uppstått för Bålsta tätort på grund av att tätorten växer. VA-avdelningen 
arbetar ständigt med att säkerställa vattentillförseln till kommuninnevånarna 
och därför kommer projektet även lägga till redundans på vissa sträckor och 
förberedande redundans på vissa platser 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 125 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 
Beslut TN 201900326 § 73 
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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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§ 180 Dnr 2020/00229  

Begäran om utökade investeringsmedel för inköp av 
fyrfackskärl 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller tekniska nämndens hemställan om utökade 
investeringsmedel. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att nämndens investeringsbudget justeras 
med motsvarande belopp 

3. Kommunfullmäktige beslutar att nämnden ska besluta om motsvarande 
omprioriteringar inom egen budget.  

Sammanfattning  
Tekniska nämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad budget om 
5,0 mkr till totalt 24,0 mkr för projektet inköp av fyrfackskärl, beslutat 
budget för år 2020 för projektet uppgår till 19 mkr. Nämnden anför att 
nuvarande budget beräknades i ett tidigt skede för inköp av fyrfackskärl 
utifrån dåvarande mängdförteckning på kunder och antal kärl samt en 
bedömning av kostnad för montering, utställning och utbyte av kärl. En 
upphandling har nu genomförts tillsammans med Knivsta, Sigtuna och 
Upplands-Bro kommuner, vilket ger en korrektare bedömning av 
kostnaderna.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelsen tekniska förvaltningen, utökade investeringsmedel för 
inköp av fyrfackskärl. 
Beslut-202000113 TN-§ 76 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar: 
1. Bifall till hemställan om utökade investeringsmedel 
2. Nämndens investeringsbudget justeras med motsvarande belopp 
3. Nämnden ska besluta om motsvarande omprioriteringar inom egen 
budget  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut eller arbetsutskottets förslag till beslut 
och finner att kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) förslag till beslut. 
______________ 
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§ 181 Dnr 2020/00230  

Hemställan om utökad budget för projekt Futurum 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget för 
renoveringen av Futurumskolan med 17 miljoner kronor, från 165 miljoner 
kronor till totalt 182 miljoner kronor. 

2. Investeringsbudgeten utökas för år 2021 med 17 mkr. Detta för att 
finansiera åtgärder att ersätta nuvarande mögelskadade Hus B med 
verksamhetsanpassade permanenta moduler enligt tekniska nämndens 
alternativ B.  

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden anhåller hos kommunfullmäktige om utökad 
budget om 17,0 mkr till totalt 182 mkr för projektet Futurum, beslutat 
budget totalt år 2020 för projektet uppgår till 165 mkr. 

Nämnden anför att Futurumskolan genomgår en omfattande sanering, 
renovering och ombyggnad. Arbetet pågår i etapper under pågående verk-
samhet. Under vintern 2019 och våren 2020 har klagomål på inomhusmiljön 
framförts av personal som har sina arbetsplatser i den norra delen av hus B. 
Efter en miljöutredning, där även bjälklaget mot grundbetongplattan 
öppnades upp, påträffades påväxt av mögel. Berörda verksamheter är 
evakuerade till andra delar av skolan. För att kunna skapa en sund 
inomhusmiljö krävs stora åtgärder. Förslaget är att riva befintliga hus B och 
ersätta den med verksamhetsanpassade permanenta moduler, enligt tekniska 
nämndens alternativ B. Kostnaden för åtgärden bedöms till 17 miljoner 
kronor.  

Tillkommande kostnader för förlängd hyrestid av tillfälliga paviljonger med 
anledning av detta beräknas till ca 2,5 mkr, finansieras av barn- och 
utbildningsnämnden.  

Utöver det kan det tillkomma hyreskostnader om 800 tkr som kan belasta 
tekniska nämndens fastighetsenhet. Vitesförhandlingar pågår mellan 
tekniska förvaltningen och entreprenören kring denna kostnad.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 127 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 202000132 – BOU § 67 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

______________ 
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§ 182 Dnr 2020/00287  

Hemställan om utökad investeringsbudgetram för 
Skogsbrynets förskola 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsbudget för byggnation 
av de nya avdelningarna på Skogsbrynets förskola med 7 625 tusen kronor, 
från 40 375 tusen kronor till totalt 48,0 miljoner kronor.  

2. Investeringsbudgeten för projektet, Skogsbrynets förskola, utökas för år 
2021 med 7 625 tusen kronor.   

3. Kommunfullmäktige noterar att extern upplåning kommer att bli aktuellt 
för att finansiera investeringsutgiften och att kommunstyrelsen aktualiserar 
det särskilt i ett separat ärende till kommunfullmäktige 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2020-06-10 att hemställa hos 
kommunfullmäktige om en utökad budget för att uppföra fem nya 
avdelningar vid Skogsbrynets förskola. 

Utökningen av antalet förskoleplatser är 76 stycken. De nya avdelningarna 
byggs så att det blir en separat förskola. En servicelänk binder samman den 
gamla och den nya förskolan. Tillagningsköket nyttjas av båda förskolorna, 
vilket möjliggörs genom den servicelänk som byggs. Förskole gårdarna för 
respektive förskola kommer att vara separerade.  

Investeringsutgiften för den nya förskolan beräknas av nämnden till 48 
miljoner kronor, uppdelat på åren 2016-2022 enligt följande: Upparbetat 
utgift åren 2016-2019 – 5,4 miljoner kronor, utgift 2020 -8,0 miljoner 
kronor, utgift 2021 – 29,6 miljoner kronor, utgift 2022 – 5,0 miljoner 
kronor. Total utgift för projektet 48,0 miljoner kronor. 

Kommunfullmäktige har i investeringsbeslut för projektet skogsbrynets 
förskola redan beslutat om en total investeringsutgift på 40 375 tusen kronor 
för åren 2016 – 2020. För år 2020 har kommunfullmäktige avsatt 35,0 
miljoner kronor för projektet, en utökning om ytterligare 7 625 tusen kronor 
begärs av barn- och utbildningsnämnden för projektet, år 2021 till totalt 48,0 
miljoner kronor. Inflyttning av verksamheten till den nya förskolan beräknas 
till första kvartalet 2022.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 128 
Tjänsteskrivelse 
Tjänsteskrivelse BOU 2019/00163 nr 58433 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut 201900163 – BOU § 66 
Beslutsunderlag till barn- och utbildningsnämndens beslut § 66 2020 

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

______________ 
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§ 183 Dnr 2020/00264  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar att ingången 
borgensförbindelse av den 12 januari 2005 (”Borgensförbindelsen”), vari 
Håbo kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, 
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Håbo kommun genom 
att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande 
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests 
nuvarande och blivande borgenärer.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar att 
regressavtalet undertecknat av Håbo kommun den 11 oktober 2011, vari det 
inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 
Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller 
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun bekräftar att 
garantiavtalet undertecknat av Håbo kommun den 11 oktober 2011, vari 
Håbo kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat regleras, alltjämt gäller.  

4. Kommunfullmäktige beslutar att utse Mattias Jonsgården, 
kommundirektör och Vipul Vithlani Ekonomichef att för Håbo kommuns 
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.  

Sammanfattning  
Kommuninvest ekonomisk förening upplånings- och utlåningsverksamhet 
bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige 
AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få 
bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens 
stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat 
tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för 
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat 
borgensförbindelse. Håbo kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 12 
januari 2005 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 
28 april 2014.  

Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid 
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgens-
förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av 
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borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder 
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.  

Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat 
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende 
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för 
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. 
Håbo kommun undertecknade Regressavtalet den 11 oktober 2011 och 
Garantiavtalet den 11 oktober 2011.  

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 
åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats 
genom beslut av fullmäktige. Även Regressavtalet och Garantiavtalet 
riskerar, mot bakgrund av reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio 
år. Giltighetstiden för Håbo kommuns Regressavtal och Garantiavtal 
riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett av 
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för 
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Håbo kommun 
innan avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt 
som anges ovan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter 
undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.  

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt 
förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska 
bekräftas i samband med avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse 
göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen 
(”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl borgensförbindelsen som 
avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 129 
Tjänsteskrivelse 
Håbo kommuns borgensförbindelse 12 januari 2005 
Bekräftelse av borgensförbindelse genom beslut av KF 28 april 2014 
Regressavtal 11 oktober  
Garantiavtal 11 oktober 2011 

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

______________ 
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§ 184 Dnr 2020/00271  

Fördelning schablonersättning från Migrationsverket 
2020 och 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att schablonersättningar från Migrationsverket 
fördelas enligt förslag:  
Barn- och utbildningsnämnden- 8 % för utbildningsplikten samt 10 % av 
total summa exklusive utbildningsplikten.  
Kultur- och fritidsnämnden- 2 % för utbildningsplikten samt 3 % av total 
summa exklusive utbildningsplikten.  
Socialnämnden- 77% av total summa exklusive utbildningsplikten. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att den procentuella fördelningen av 
ersättningen till nämnderna gäller år 2020 och 2021. Uppföljning görs av 
respektive nämnd vid årsbokslut av hur fördelade medel har använts.  

Sammanfattning  
Politiskt beslut ska fattas avseende fördelningen av schablonersättningen 
från Migrationsverket för att tydliggöra de politiska ambitionerna och 
prioriteringarna gällande integrationen av nyanlända i kommunen. 

För att underlätta planering av budget 2021 föreslås beslut tas för åren 2020 
och 2021. Då kan verksamheterna mer effektivt planera användning av 
medel under hela året. Samråd har skett med de berörda förvaltningschefer 
avseende den procentuella fördelningen av schablonersättningar för båda 
åren. 

För alla nyanlända som kommunen tar emot enligt bosättningslagen (2016) 
utgår ersättning från Migrationsverket. Det är en ersättning per person som 
betalas ut under en period av 2 år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel: * mottagande 
och praktisk hjälp vid bosättning *särskilda introduktionsinsatser eller 
merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera * 
utbildning i svenska för invandrare * samhällsorientering * tolk * andra 
kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället samt vissa 
kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.  

Tidigare har även en grundersättning utgått men den är nu borttagen från 
och med 2020. 

En utvärdering av tidigare års fördelning har gjorts och viss justering 
föreslås för 2020 till förmån för SFI. Vid arbetsförmedlingens analys 
2020:02 publicerad 2020-06-16 poängteras att de faktorer som i hög grad 
leder till arbetslöshet nu och framöver är utrikes födda och låg 
utbildningsnivå. En högre procentuell fördelning på verksamhet SFI är 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(71) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-14  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

därför motiverad för att få denna grupp till självförsörjning och inte öka 
kommunens kostnader för försörjningsstöd.  

Totala schablonersättningen från Migrationsverket för åren 2020-2021 
beräknas bli 2020 lägre än 2019 på grund av färre mottagna till följd av 
pandemin covid-19. 

Förvaltningschefer för berörda nämnder har godkänt förslaget till fördelning 
för åren 2020-2021: 

Barn- och utbildningsnämnden- 8 % för utbildningsplikten samt 10% av 
total summa exklusive utbildningsplikten. 

Kultur- och fritidsnämnden- 2 % för utbildningsplikten samt 3% av total 
summa exklusive utbildningsplikten.  

Socialnämnden- återstående medel motsvarande 77 %.  

Fördelning schablonersättning per 
nämnd 

Fördelning 2019, KF 
§136, utfall bokslut 

Fördelning 2020 
förslag, prognos i kr 

BOU utbildsningplikten  5,90 % 616 297 kr 8,00 % 703 555 kr 
BOU  del av exklusive 
utbildningsplikten 10,00 % 962 051 kr 10,0 % 791 500 kr 
KFN utbildningsplikten  2,00 % 208 914 kr 2,00 % 175 889 kr 
KFN del av exklusive 
utbildningsplikten 3,00 % 288 615 kr 3,00 % 237 450 kr 
SN del av exklusive 
utbildningsplikten  79,10 % 8 369 842 kr 77,0 % 6 886 047 kr 

Skillnad mot tidigare år markerat i rött 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 130 
Tjänsteskrivelse nr 96500, 2020-08-05 KS2020/00271 
Arbetsförmedling analys 2020:02 publicerad 2020-06-16 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Socialnämnd 
Barn- och utbildningsnämnd 
Kultur och fritidsnämnd 
Ekonomichef 
Förvaltningsekonomer  
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§ 185 Dnr 2020/00305  

Firmatecknare för dels kommunstyrelsens 
verksamheter och dels för kommunövergripande 
frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att utse följande till firmatecknare för 
kommunstyrelsen och för kommunövergripande frågor: 

• Kommunstyrelsen i sin helhet. 

• Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Helene Zeland Bodin (C) samt 
kommundirektör Mattias Jonsgården två i förening. 

• Kommunstyrelsens ordförande Liselotte Grahn Elg (M), 
kommunstyrelsens vice ordförande Helene Zeland Bodin (C), 
kommundirektör Mattias Jonsgården var för sig i förening med 
ekonomichef Vipul Vithlani.  

2. Beslutet gäller tills beslut om upphävande.  

3. Tidigare beslut om firmatecknare som togs av kommunstyrelsen 2020-03-
27, upphävs.   

Sammanfattning  
Förändringar har skett inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation 
som är underställd kommunstyrelsen. Detta föranleder behov av att justera 
ordningen för kommunstyrelsens firmatecknare. 

Att teckna kommunens firma är en verkställighetsåtgärd och kräver att det 
redan finns ett fattat beslut, antingen ett nämndbeslut eller ett delegations-
beslut. Att vara firmatecknare för en kommun innebär således inte rätten att 
fatta beslut.  

I första hand gäller de bestämmelser gällande undertecknande av handlingar 
som finns i fullmäktiges allmänna reglemente till nämnderna. Som ett 
komplement beslutar kommunstyrelsen särskilt vilka funktioner som har rätt 
att teckna kommunens firma. Detta anges i kommunstyrelsens beslut om 
firmatecknare.  

Förändringar har skett inom kommunstyrelsens sammansättning såväl som i 
den förvaltningsorganisation som är underställd kommunstyrelsen. Detta 
föranleder behov av att justera ordningen för kommunstyrelsens 
firmatecknare.   
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse   

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Valda firmatecknare 
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§ 186 Dnr 2019/00402  

Ekonomisk återrapportering till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning  
Ekonomichef Vipul Vithlani lämnar en kortfattad ekonomisk 
återrapportering till kommunstyrelsen. Mer detaljerad återrapportering 
lämnas i anslutning till delårsrapporten vid kommande sammanträde.  

______________ 
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§ 187 Dnr 2020/00285  

Information: Budgetramar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner delgivning av informationen om 
kommunledningsgruppens budgetunderlag för åren 2021 och plan 2022-
2023   

Sammanfattning  
Med anledning av Coronaviruset och den osäkerhet som förelåg vad gäller 
ekonomin för åren 2020 och 2021 beslutade kommunstyrelsen den 1 juni att 
tidplan för budgetarbetet revideras. Förändringen som beslutades mot den 
tidigare beslutat tidplan KS 2020-01-27 § 13 var att beslutet om 
inriktningsramar för år 2021 som kommunstyrelsen skulle ha beslutat i juni 
utgår.   

Enligt tidplan ska nämndernas budgetunderlag lämnas i ett tidigare skede, i 
september, för att få en bredare förankring. Verksamhetsanalysen som 
förvaltningarna tidigare år lämnat under våren, ersattes således av ett 
budgetunderlag från nämnderna efter sommaren. 
Kommunkoncernledningsgruppen arbetade fram ekonomiska arbetsramar 
för nämnderna utifrån ekonomiska- och övriga planeringsförutsättningar.  

Enligt beslutad tidplan ska kommunledningsgruppens budgetunderlag med 
tillhörande verksamhetsanalyser presenteras den 14 september på 
kommunstyrelsen som ett underlag till de förtroendevalda. Den 24 
september anordnas en budgetkonferens där kommunledningsgruppens 
budgetunderlag presenteras och diskuteras.  

Den politiska beredningen pågår fram till oktober, förvaltningschefer och 
övriga berörda tjänstemän finns till förfogande i beredningsarbetet. 
Håboalliansen lägger fram sitt budgetförslag den 5 oktober till KS-au och 
övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till 
kommunstyrelsen. 

Beslut om kommunfullmäktiges mål, skattesats, definitiva ramar för 
driftbudget och investeringsbudget, finansiering/upplåning och 
ekonomistyrprinciper sker i november av kommunfullmäktige. Nämnderna 
beslutar om sin budget och verksamhetsplan i december.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 131 
Tjänsteskrivelse 
Budgetunderlag för åren 2021 och plan för år 2022-2023 
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kommunledningsgrupp 
Nämnderna 
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§ 188 Dnr 2020/00231  

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 
§ 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden för vidare utredning samt tydliggörande och för att ta 
in synpunkter från den nya förvaltningschefen på barn- och 
utbildningsförvaltningen.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 
åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i 
kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnar, i beslut BOU § 78 2020, ett yttrande 
till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det arbete som 
pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och skola. 
Arbetet i dessa frågor är ett kontinuerligt pågående arbete. Med hänvisning 
till nämndens redogörelse för arbetet med frågorna föreslås det, av 
fullmäktige, lämnade uppdraget vara avslutat.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78 2020 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämndens vision 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att föreslå fullmäktige att återremittera ärendet med motivering i enlighet 
med arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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§ 189 Dnr 2020/00044  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2019 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 
2019 års partistöd.  

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2021 års partistöd hanteras 
i separat beslut vid årsskiftet 2020/2021.    

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att en arbetsgrupp med en person från varje 
parti ska bildas för att bereda det tidigare återremitterade ärendet avseende 
blanketten för redovisning av partistöd inför nästa års redovisning.  

Sammanfattning  
Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 
partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 
in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 
ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 
granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 
partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2018 års 
partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende.  

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 
inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2021 beräknas under slutet av 
2020. Så snart detta gjorts kan partistöd för år 2021 beräknas och utbetalas. 
Detta hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 134 
Tjänsteskrivelse 
Samtliga partiers redovisningar av partistöd 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
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§ 190 Dnr 2020/00262  

Revidering av policy för mat och måltider 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar reviderad version av policy för mat och 
måltider, att gälla från och med 2020-10-01 

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett förslag till reviderad Policy 
för mat och måltider. Anledningen till revideringen är att policyn ska 
harmonisera med kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 i de delar 
som berör policyns områden (specialkost samt laktosfri mjölk). Barn- och 
utbildningsförvaltningen redogör i sin tjänsteskrivelse för vilka delar av 
policyn som har ändrats.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 135 
Tjänsteskrivelse 
Beslut från barn- och utbildningsnämnden, § 79 2020 
Förslag till Policy för mat och måltider 

Tjänsteskrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen 

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

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

______________ 
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§ 191 Dnr 2020/00263  

Sammanträdestider 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att under år 2021 sammanträda enligt 
förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 
justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 
i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 
från tjänstgörande sekreterare.  

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2021 sammanträda enligt 
förvaltningens förslag.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2021 ska 
sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 
justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 
i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 
från tjänstgörande sekreterare.  

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagens 5 kap. 12 §, besluta om 
när ordinarie sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt 6 kap. 
23 § samma lag, besluta om sina sammanträdestider. Av gällande 
reglemente för kommunstyrelsen framgår att kommunstyrelsen beslutar om 
sammanträdestiderna för arbetsutskottet.  

Inför 2021 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta 
sina tider i förhållande till dessa. Förslaget till sammanträdestider är 
framtaget efter samråd med ordförande i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 136 
Tjänsteskrivelse och sammanträdesplan 2021 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.   
______________ 
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§ 192 Dnr 2019/00374  

Revidering av ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att bilda en arbetsgrupp 
bestående av gruppledarna som tar fram ett nytt förslag till beslut.  

Sammanfattning  
Vid den styrdokumentsöversyn som genomfördes och beslutades av 
kommunfullmäktige för ett par år sedan konstaterades att 
ordningsföreskrifterna behövde ses över. Detta har nu gjorts i dialog med 
tekniska förvaltningen såväl som med kommunalråd, samt genom 
omvärldsbevakning av hur omkringliggande kommuners 
ordningsföreskrifter är utformade.  

Det framtagna förslaget till reviderade föreskrifter innehåller inga stora 
förändringar. De största förändringarna är följande:  

Inledning: En förklarande inledningstext har lagts till i syfte att göra 
dokumentet mer tillgängligt och lättförståeligt för allmänheten.  

Hundar: Ett hundbad har lagts till (detta gjordes redan av 
kommunfullmäktige 2020-06-29) och en del andra omformuleringar är 
gjorda.  

Fyrverkerier: Tidigare diskussioner i anslutning till politiska sammanträden 
har indikerat att en förkortning av tiden för tillåtet fyrverkeri ska göras. I 
förslaget till nya föreskrifter har tiden satts till 21-01, vilket harmoniserar 
med den tid som tillåts bland annat i Enköpings kommun. 

Förtäring av alkohol: Denna del har förtydligats genom kartbilagor. 
Dessutom har en förändring gjorts av vilka områden som ska omfattas. I nu 
gällande ordningsföreskrifter omfattas större delen av centrala Bålsta av 
förbudet. Förvaltningen bedömer att det inte finns ett juridiskt stöd för en 
sådan skrivning då Ordningslagen 3-12 konstaterar att föreskrifter inte får 
lägga något onödigt tvång på allmänheten eller annars göra inskränkningar i 
den enskildes frihet (se även rättsfall https://lagen.nu/dom/ra/1997:41) 

Övriga delar av föreskrifterna har inte ändrats eller innehåller mindre 
förändringar i syfte att förenkla eller förbättra.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Förslag till ordningsföreskrifter samt bilaga 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet återremitteras för att bilda en arbetsgrupp 
bestående av gruppledarna som tar fram ett nytt förslag till beslut.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till de yrkanden han lämnade vid 
arbetsutskottets sammanträde.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar avslag till Michael Rubbestads (SD) 
yrkande avseende § 12 (angående passiv insamling av pengar) samt bifall 
till det yrkande hon lämnade vid arbetsutskottets sammanträde.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar avslag till Michael Rubbestads (SD) yrkande 
avseende § 12 (angående passiv insamling av pengar) 

Christian Nordberg yrkar avslag till Michael Rubbestads (SD) yrkande 
avseende § 12 (angående passiv insamling av pengar) 

Fred Rydberg (KD) yrkar avslag Michael Rubbestads (SD) yrkande 
avseende § 12 (angående passiv insamling av pengar) 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande 
avseende § 12 (angående passiv insamling av pengar) 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar avslag till Michael Rubbestads (SD) yrkande 
avseende § 12 (angående passiv insamling av pengar) 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar att ärendet återremitteras i enlighet med Owe 
Fröjds (Båp) yrkande samt för att ge möjlighet till företagare att yttra sig om 
de berörs av förslaget.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslagen om en återremiss.   

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

Därmed faller övriga yrkanden.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 30 minuter för lunch 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunsekreterare 
Uppdragslista 
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§ 193 Dnr 2020/00282  

Flytt av uppdrag: Utökat naturskyddsområde i 
anslutning till Lillsjön 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ärende nr 2019/00336 beslutsdatum 
2019-12-09 § 168, p 16 hanteras av den enhet och förvaltning som ansvarar 
för framtagning av grönstrukturplanen; plan och exploatering på 
Kommunstyrelsens förvaltning.  

Sammanfattning  
I kommunfullmäktiges särskilda budgetbeslut 2019-12-09 § 168 p. 16 gavs 
kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat 
naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön. Kultur- och fritidsnämnden 
föreslår att ärendet ska hanteras av annan förvaltning då skyddsfrågor och 
naturområden inte ligger inom kultur- och fritidsnämndens ansvarområde. 
Ärendet bör, enligt kultur- och fritidsnämndens förslag, hanteras av den 
enhet och förvaltning som ansvarar för framtagning av grönstrukturplanen; 
plan och exploatering på Kommunstyrelsens förvaltning.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 141 
Tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

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

______________ 
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§ 194 Dnr 2020/00123  

Krisledningsnämnd/krisledningsstab 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att krisledningsnämndens verksamhet ska 
inaktiveras. 

2. Genom detta beslut återgår det arbetsmiljöansvar som tidigare övertagits 
av krisledningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.  

Sammanfattning  
Enligt 2 kap 6 § lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får 
kommunstyrelsen, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd 
av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten 
ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de 
verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie 
nämnd.  

Krisledningsnämnden aktiverades den 23 mars 2020 med hänvisning till 
pågående pandemi (covid-19). Den akuta krissituationen bedöms nu ha 
stabiliserat sig och verksamheten kan åter hanteras av den ordinarie 
nämndsorganisationen. Därmed bedöms krisledningsnämnden kunna 
inaktiveras.  

Genom detta beslut återgår det arbetsmiljöansvar som tidigare övertagits av 
krisledningsnämnden till vård- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 142 
Tjänsteskrivelse 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden 
Krisledningsstab 
Kommundirektör 
Krisledningsnämnden 
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§ 195 Dnr 2019/00452  

Årsredovisning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen återför ärendet till kommunfullmäktige utan eget 
förslag till beslut. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en mindre grupp av bestående av Agneta 
Hägglund (S), Owe Fröjd (Båp), Liselotte Grahn Elg (M) och Michael 
Rubbestad (SD) ska träffa representanter för revisionen innan 
kommunfullmäktiges sammanträde för att reda ut juridiken kring HMAB:s 
årsredovisning och frågan om ansvarsfrihet.    

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige behandlade årsredovisningen för 2019 den 29 juni 
2020 (§ 41). Kommunfullmäktige beslutade då att återremittera frågan om 
ansvarsfrihet för komplettering av revisionsrapporten enligt gjorda 
utredning om projekt Viby och Skogsbrynet samt för att ge tid för partierna 
att få en rimlig tid att ta del av beslutshandlingarna 

Efterfrågad revisionsrapport har nu lagts till som ett underlag i ärendet och 
ärendet vandrar upp till fullmäktige via KSAU och Kommunstyrelsen, för 
att ge rimlig tid att ta del av handlingarna. Till kommunfullmäktiges 
sammanträde är det fullmäktiges presidium som lägger fram förslag till 
beslut i frågan om ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 143 
Skrivelse, förtydligande kring beslut angående fastställande av 
årsredovisning 
Skrivelse efter återremiss 
Protokollsutdrag, KF 2020-06-29 § 41 
Tjänsteskrivelse, fullmäktiges presidiums förslag till beslut 
Nämndernas beslut om årsredovisning 
Årsredovisning 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport, Deloitte 
Granskningsrapporter PWC 

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen återför 
ärendet till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut och finner att så 
sker.  
______________ 
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§ 196 Dnr 2020/00299  

Revidering av regler för placering i fritidshem samt 
tillhörande taxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglerna för placering i 
fritidshem så att även barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare 
har rätt till en fritidshemsplacering. 

2. Kommunfullmäktige fastslår att enhetstaxa gäller för samtliga barn 
placerade på fritidshem. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet träder i kraft 1 oktober 2020. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att vid ekonomiska konsekvenser, ska 
ärendet åter behandlas av barn- och utbildningsnämnden, samt 
kommunfullmäktige.   

Sammanfattning  
Enligt nuvarande regler för placering i förskola och annan pedagogisk 
omsorg har barn som bor i Håbo kommun rätt till plats i 
förskoleverksamheten från ett års ålder om vårdnadshavaren arbetar, 
studerar, är arbetssökande eller är föräldraledig enligt 
föräldraledighetslagen. 

Barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande har enligt 
nuvarande regler inte rätt till placering i fritidshem. Barn- och 
utbildningsnämnden ser ett behov av att även dessa kategorier av barn 
omfattas av rätten till placering i fritidshem och föreslår därför en 
regelförändring. 

Om beslutet visar sig föranleda extra kostnader i form av en utökad 
bemanning, trots att nuvarande bedömning inte visar att ett sådant behov 
väntas uppkomma, ska ärendet tas upp i nämnden och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BOU § 100 2020 
Tjänsteskrivelse barn- och utbildningsförvaltningen 
Checklista inför beslut som rör barn 
Regler för placering i fritidshem 
Avgifter fritidshem      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag 
till beslut.  
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Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen föreslår 
fullmäktige att bifalla barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut och 
finner att så sker.  

______________ 
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§ 197 Dnr 2020/00304  

SBA, Stockholm Business Alliance 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för en remiss till 
tillväxtrådet och företagarföreningarna samt kommunens näringslivsenhet 
och en tydlig konsekvensbeskrivning och utredning av alternativa 
användningsområden för de medel som ett utträde ur SBA skulle spara.  

Sammanfattning  
Håbo kommun är sedan tidigare en del av samarbetet Stockholm Business 
Alliance, SBA. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2020-
08-31 väckte kommunstyrelsens ordförande frågan om att lämna samarbetet.  

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap mellan 56 kommuner 
i åtta län där fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till 
regionen. Arbetet delas in i de tre delarna investeringsfrämjande, 
internationell marknadsföring och näringslivsservice/NKI. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att Håbo kommun skulle delta i 
samarbetet under perioden 2016-01-01 – 2020-12-31. Efter avtalstidens slut 
kan kommunen antingen besluta om att lämna eller förlänga samarbetet. 
Kommunstyrelsens ordförande föreslår att Håbo kommun ska lämna 
samarbetet.      

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
SBA-avtal 
KS-beslut om deltagande i SBA 
Protokollsutdrag, KSAU 2020-08-31 § 145   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att kommunen avstår att teckna nytt avtal 
med SBA.  

Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand avslag till Liselotte Grahn Elgs (M) 
förslag och i andra hand på återremiss för att remittera frågan till 
tillväxtrådet och företagarföreningarna. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar i första hand avslag till Liselotte Grahn Elgs (M) 
förslag och i andra hand på återremiss för att remittera frågan till 
tillväxtrådet och företagarföreningarna samt för att tillfråga kommunens 
näringslivsenhet i frågan. 

Christian Nordberg (MP) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) förslag 
samt att ärendet ska behandlas idag.  
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Fredrik Anderstedt (S) yrkar avslag till Liselotte Grahn Elgs (M) förslag.  

Michael Rubbestad (SD) föreslår att sammanträdet ajourneras för 
partiöverläggningar efter avslutad debatt.  

Kjell Dufvenberg (L) yrkar att en eventuell återremiss ska ske med 
motivering att ta reda på alternativa användningsområden för de medel som 
sparas i syfte att marknadsföra kommunen som arbetsgivare etc. via 
exempelvis Google och sociala medier.  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras 5 min för partiöverläggningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 2 
Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för remissrunda till 
företagarföreningar och tillväxtråd.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar på återremiss för en tydlig 
konsekvensbeskrivning. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till Agneta Hägglunds (S) förslag.   

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet återremitteras med 
motiveringar enligt ovan yrkanden och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Kommunstyrelsens ordförande 
Sekreterare tillväxtrådet 
Uppdragslista 
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§ 198 Dnr 2020/00185  

Återrapportering av uppdrag angående 
visstidsanställning/fastanställning av timanställda 
inom socialförvaltningen samt uppdrag om 
psykosocial arbetsmiljö inom vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att undersöka hur många 
timavlönade, visstids och tillsvidareanställda kommunen har som saknar 
undersköterskeutbildning och om kommunen har några med LAS-företräde 
som saknar utbildning och som skulle kunna vara aktuella för 
äldreomsorgslyftet.  

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) efterfrågar återkoppling på tidigare givet uppdrag om 
visstids- eller fastanställning av timanställda inom socialförvaltningen. 
Mattias Jonsgården, biträdande kommundirektör, redogör för den utredning 
som gjorts av förvaltningen i ärendet. Till kommunstyrelsens sammanträde 
ska utredningen skickas ut till ledamöterna.  

Beslutsunderlag 
Utredning 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 146      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen 
att undersöka hur många timavlönade, visstids och tillsvidareanställda 
kommunen har som saknar undersköterskeutbildning och om kommunen 
har några med LAS-företräde som saknar utbildning och som skulle kunna 
vara aktuella för äldreomsorgslyftet.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
Agneta Hägglunds (S) yrkande och finner att så sker 

______________ 

Beslutet skickas till: 
HR-avdelningen 
Uppdragslista 
Kommundirektör 
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§ 199 Dnr 2020/00259  

Laglighetsprövning gällande beslut tagna vid 
fullmäktiges sammanträde den 29 juni 2020, FR Mål nr 
4888-20 

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

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Bakgrund 

Kommunfullmäktige fattade 2020-06-29 §§, 71, 75, beslut avseende 
entledigande från uppdrag som ledamot/vice ordförande i Håbo Marknads 
AB samt fyllnadsval. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten i 
Uppsala (mål 4888-20) och överklagandet avser laglighetsprövning enligt 
kommunallagen. Kommunen bereds tillfälle att svara på överklagandet. 
Enligt § 12 i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen avge 
yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse för det kommunala självstyret. Yttrandet ska ha 
inkommit till förvaltningsrätten senast den 18 september 2020.  

Yttrande 

Utgångspunkt för en laglighetsprövning 

Ett överklagande ska prövas i den för laglighetsprövning bestämda 
ordningen i 13 kap. kommunallagen (2017:725), KL. En sådan prövning ska 
inte avse lämpligheten eller skäligheten av ett beslut, utan endast frågan om 
beslutet är olagligt i något hänseende som anges i 13 kap. 8 § KL. En 
domstol får inte heller sätta ett annat beslut i det överklagade beslutets 
ställe. Domstolen får endast upphäva beslutet om detta visat sig vara 
olagligt. Det är den klagande som ska visa att beslutet är olagligt.  

 Ett beslut ska enligt 13 kap. 8 § KL upphävas om: 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt,  

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen,  

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller  

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 
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Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-29 togs två beslut om att 
dels entlediga personer från uppdrag som ledamot/vice ordförande i Håbo 
Marknads AB styrelse, dels beslut om fyllnadsval för dessa platser. I den 
överklagan som inkom till förvaltningsrätten den 6 juli 2020 anför den 
klagande att besluten att utse en ledamot av Bålstapartiet till ny 
ledamot/vice ordförande i Håbo Marknads AB ”…strider mot den 
mandatfördelningen i senaste kommunalval som följer av det demokratiska 
styrelseskicket som var gällande vid nomineringen av styrelseledamöter och 
suppleanter i Håbo Marknads AB. Bålstapartiet har inga tidigare mandat i 
Håbo Marknads AB.” Det tycks som att klaganden utgår från att 
ledamöterna i Håbo Marknads AB valts med iakttagande av bestämmelsen i 
KL 5:58, dvs att val av ledamöter och suppleanter till bl a styrelsen i 
aktiebolag ska göras proportionellt. Förutsättningen för att denna 
bestämmelse ska kunna tillämpas är att det begärs av ett visst antal 
ledamöter (hur detta beräknas framgår av lagen om proportionellt valsätt, 
1992:339). I kommunfullmäktiges protokoll från 3 december 2018, § 132, 
där val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB 
förrättas, framgår att ingen sådan begäran om att tillämpa proportionellt 
valsätt gjorts. Eftersom ingen begäran gjorts om tillämpning av 
proportionellt valsätt står det kommunfullmäktige fritt att välja ledamöter 
och ersättare till bolaget genom vanliga majoritetsbeslut. Av KL 10:3 
framgår också att det är fullmäktige som utser samtliga styrelseledamöter 
när det är fråga om ett helägt kommunalt bolag.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Remiss , Uppsala FR 4888-20     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att beslutet justeras omedelbart.  

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
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§ 200 Dnr 2020/00184  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kv 1 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 1 år 2020. Enligt dessa lagar ska sådan 
redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2020-08-31 § 140 
Tjänsteskrivelse 
Socialnämndens beslut med tillhörande underlag 
Vård- och omsorgsnämndens beslut 

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

______________ 
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§ 201 Dnr 2020/00198  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2020-09-14 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll        

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01    

• Protokoll Tillväxtrådet 2020-05-19 

• Protokoll HMAB 2020-05-26 

• Hälso- och trygghetsrådet protokoll 2020-06-18 

• Beslut-202000035-SN-§ 42 

• Protokoll-ungdomsrådet 02.06.2020 

• Protokoll, ord årsstämma HMAB 2 juli 2020 

• Protokoll HMAB, extra bolagsstämma 20200324 

• Ungdomsråd 2020-03-10 
      

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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§ 202 Dnr 2020/00200  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-14 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen          

Sammanfattning  
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-01   

• Inbjudan – SKR 
Webbsändning - Öppna jämförelser för Agenda 2030 den 5 oktober 
2020 

• Program -Försvarsmaktråd  
Programmet spikat för Försvarskonferens 2020 

• Brev - Samordningsförbundet Uppsala län 
Medlemsavgift 2021 brev till medlemmar  

• Information - Trelleborgs kommun 
Skrädderiavtal ska öka återanvändningen i Kungsbacka kommun  

• Cirkulär – SKR 
Budgetförutsättningar för åren 20202023 Viktig information från 
SKR (cirkulär 2032) 

• Inbjudan – SKR 
201006 Inbjudan Webbinarium om hot och hat 

• Inbjudan – SKR 
200909 Inbjudan Webbinarium om hot och hat 

• Beslut från annan myndighet – Länsstyrelsen 
Jakttider älg Beslut 2020-2021(14726162) 

 

• Information – SKR 
Nya regler om miljöbedömning - information från SKR 

• Information - PRO Uppsala 
Skrivelse om KPR 
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• Brev -Sveriges Civilförsvarsförbund  
Brev till kommuner - FRG 

• Cirkulär – SKR 
Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021 | Viktig 
information från SKR (cirkulär) 

• Cirkulär – SKR 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 
m.m. | Viktig information från SKR, cirkulär 20:24 

• Inbjudan – Länsstyrelsen 
Inbjudan till möte "Så tar vi vara på digitaliseringens möjligheter"   

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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§ 203 Dnr 2020/00199  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-14 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut   

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2020-05-21 – 2020-09-03 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 
Delegationslista, kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2020-05-21– 
2020-09-03         

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 
förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  
______________ 
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§ 204 Dnr 2020/00002  

Kommundirektörens informationspunkt 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Tf. kommundirektör Mattias Jonsgården informerar om följande: 

Corona - riktlinjer för höstens arbete.  

Fram till sista december är huvudregeln att huvuddelen av medarbetarna ska 
arbeta hemifrån. Verksamhetscheferna gör bedömningar utifrån sin 
verksamhet, men maxtak är en 30-procentig beläggning.  

Målbild organisation 

Organisationen ses över för att skapa en tydlig organisation i syfte att 
säkerställa flöde internt och externt. En målbild presenteras. Denna 
samverkas för närvarande.  

Skokloster 

Vårdcentral finns nu i Skokloster företagshus. Vidare informeras om frågor 
avseende toalett, parkering, gästhamn och gång- och cykelväg.  

Futurum 

Redogör för status för renoveringsprojektet och beräknad slutkostnad.  

Resecentrum 

Redogör för de olika etapperna av projektet - resecentrum, Bålsta torg 
inklusive VA, Bussttorg, exklusive taxislinga, tunnel under 
Stockholmsvägen, va/gata - projektering. Busstorget beräknas vara klart i 
november, resterande delarna beräknas vara klara i november 2021.  

______________ 
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§ 205 Dnr 2020/00266  

Anställning av kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta Mattias Jonsgården som ny 
kommundirektör efter genomförd KomSam och inga inkomna erinringar.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att i samråd 
med oppositionsråden förhandla om lön.  

3. Beslutet justeras omedelbart.  

Sammanfattning  
Liselotte Grahn Elg (M) informerar att facklig samverkan avseende 
anställning av Mattias Jonsgården som ny kommundirektör ägde rum den 1 
september. Fackförbunden informerades då om vikten av att samverkan var 
klar den 11 september. Därefter fick fackförbunden även möjlighet att 
intervjua Mattias Jonsgården. Inga erinringar om tillsättningen har 
inkommit. Synpunkter från två fackförbund (Lärarnas Riksförbund och 
Vision) saknas. Liselotte Grahn Elg (M) frågar därför om kommunstyrelsen 
anser att beslut om anställning ska tas vid ett extrainsatt sammanträde med 
kommunstyrelsen eller på nuvarande möte.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) föreslår att kommunstyrelsen kan fatta beslut om 
anställning vid dagens sammanträde.  

Christian Nordberg (MP) föreslår att kommunstyrelsen kan fatta beslut om 
anställning vid dagens sammanträde.   

Kjell Dufvenberg (L) föreslår att kommunstyrelsen kan fatta beslut om 
anställning vid dagens sammanträde.  

Beslutsgång 
Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att anställa Mattias Jonsgården som ny kommundirektör och finner att så 
sker.  

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om lön för 
tillträdande kommundirektör i samråd med oppositionsråden och finner att 
så sker.  

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 
justera beslutet omedelbart och finner att så sker.  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 70(71) 
 Sammanträdesdatum  
 2020-09-14  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
HR-avdelning 
Kommunstyrelsens ordförande 
Oppositionsråd 
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§ 206 Dnr 2019/00456  

Leader 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) informerar om Leaderprojektet Stenhuset som 
hanterats av HMAB, där ett antal felaktigheter finns i redovisningarna. 
Fredrik Anderstedt kommer att föreslå att man avvaktar med att föra över 
projektet till kommunen tills vidare.  

______________ 
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