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Tid och plats Kl. 15:00 tisdagen den 1 juni 2021, Teamsmöte, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Liselotte Grahn Elg (M), Ordförande, deltar på distans 
Helene Zeland Bodin (C), deltar på distans 
Agneta Hägglund (S), deltar på distans 
Fredrik Anderstedt (S), deltar på distans 
Michael Rubbestad (SD), deltar på distans 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Erik Johansson, förvaltningschef, deltar på distans 
Andreas Nyhus, HR-chef, deltar på distans 
Sara Widströmer, kommunsekreterare, deltar på distans  
 

  

Justering  
Justerare Fredrik Anderstedt (S) 

Tid och plats Fredagen den 4 juni 2021, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 147-150 
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Liselotte Grahn Elg  

Justerare 
 

 

Fredrik Anderstedt  
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-06-01 

Datum för 
anslags uppsättande 2021-06-05 

Datum för 
anslags nedtagande 2021-06-27 

Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunstyrelsens förvaltning, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 147 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 
av dagens protokoll.  

2. Kallelsen godkänns.  

3. Dagordningen fastställs med nedanstående tillägg.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron och utser en 
justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll. Den sent utskickade 
kallelsen godkänns och dagordningen fastställs med följande tillägg:  

- Avsiktsförklaring Leader 

- Medarbetarundersökning 

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning 

______________ 
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§ 148 Dnr 62736  

Personalärenden 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att personen i personalärende 1 
är arbetsbefriad från och med dagens datum.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till personalchef att ta fram ett 
förslag till överenskommelse med personens fackliga företrädare och 
därefter återkomma till arbetsutskottet för slutgiltigt beslut i frågan.  

3. Kommunstyrelses arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att förhandla 
fram ett förslag till avslut för personen i personalärende 2 tillsammans med 
dess fackliga företrädare.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till två personalärenden:  

Personalärende 1 

Personen har beslutat att man inte har för avsikt att återinträda i tjänst efter 
sjukskrivning och en process med fackliga företrädare har inletts. Eftersom 
KSAU är anställande organ behöver arbetsutskottet ta ställning till hur 
förhandlingarna ska fortgå. Personen önskar vara arbetsbefriad under sin 
uppsägningstid.  

Personalärende 2 

Personen tar en paus och är arbetsbefriad under den tiden. Personen har 
initierat ett möte och informerat själv om önskan att inte vara kvar.  

Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning      

Beslutsgång 
Efter diskussion av de båda personalärendena enas arbetsutskottet om 
följande:  

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att personen i personalärende 1 
är arbetsbefriad från och med dagens datum.  

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till personalchef att ta fram ett 
förslag till överenskommelse med personens fackliga företrädare och 
därefter återkomma till arbetsutskottet för slutgiltigt beslut i frågan.  
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3. Kommunstyrelses arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att förhandla 
fram ett förslag till avslut för personen i personalärende 2 tillsammans med 
dess fackliga företrädare.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
HR-chef 
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§ 149 Dnr 2021/00265  

Avsiktsförklaring Leader 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen om förberedande stöd inom Leader.  

Sammanfattning  
Leader har inkommit med en förfrågan att kommunen ska ställa sig bakom 
en avsiktsförklaring om förberedande stöd inom Leader. Denna behöver 
besvaras senast 4 juni.  

Beslutsunderlag 
Blankett: Avsiktsförklaring - förberedande stöd inom Leader 

Beslutsgång 
Efter diskussion beslutar arbetsutskottet att ställa sig bakom 
avsiktsförklaringen.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Näringslivsenheten 
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§ 150 Dnr 2021/00006  

Medarbetarundersökning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.  

Sammanfattning  
Medarbetarenkäten, som nyss genomförts i kommunen, har väckt stort 
allmänt intresse och fritextsvaren har begärts ut. Förvaltningen informerar 
om olika potentiella tillvägagångssätt. Arbetsutskottet diskuterar hur man 
ska ställa sig till en sådan begäran och vikten av att skydda medarbetarnas 
utlovade anonymitet poängteras.  

______________ 
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