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Carolina Cranser (S) 
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Leif Lindqvist (V) 
Christian Nordberg (-) 
Sabine Noresson (MP) 
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Kristian Leinonen (SD) 
Maria Andersson (SD) 
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Cecilia Anna Rosrell (Båp) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 21 december 2020, kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2020-12-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

Ärenden 

1.  Mötets öppnande 
- Upprop 
- Val av justerare 
- Fastställande av dagordning samt prövning av att kungörelse skett i laga ord-
ning  

 

2.  Detaljplan 426, del av Bista 4:5, Entré Lillsjön 
Dnr 2013/00038  

 

3.  Entledigande från uppdrag som ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö, 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 
Dnr 2020/00360  

 

4.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, tekniska nämn-
den och valnämnden samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 
Dnr 2020/00413  

 

5.  Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr 2020/00414  

 

6.  Entledigande från uppdrag som revisor samt fyllnadsval 
Dnr 2020/00419  

 

7.  Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning 
Dnr 2020/00452 

 

8.  Integrationsstrategi för Håbo kommun 
Dnr 2020/00275  

 

9.  Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut 
Dnr 2020/00343  

 

10.  Uppdrag avseende redovisning av partistöd 
Dnr 2019/00413  

 

11.  Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag och motioner 
Dnr 2020/00369  

 

12.  Svar på medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 
Dnr 2019/00400  

 

13.  Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten 
Dnr 2020/00055  

 



 

 KALLELSE 
 Datum  
 2020-12-14  

Kommunfullmäktige 
 

 

14.  Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna med 
mera 
Dnr 2019/00279  

 

15.  Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18 
Dnr 2020/00056  

 

16.  Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 
QR-koder 
Dnr 2019/00436  

 

17.  Svar på motion: Blomsteräng 
Dnr 2019/00244  

 

18.  Anmälan av motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 
Dnr 2020/00365  

 

19.  Anmälan av motion: Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål 
Dnr 2020/00435  

 

20.  Anmälan av ny motion: en kärnvapenfri framtid för Håbo kommun 
Dnr 2020/00443  

 

21.  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 2, år 
2020 
Dnr 2020/00364  

 

 

   

Björn Erling 
Ordförande 

 Sara Widströmer 
Sekreterare 
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ANVISNING 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

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

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

Förslag till beslut:

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

Ärende 1



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-10-08 KS 2020/00360 nr 97636 

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

Entledigande från uppdrag som ledamot i ungdomsrådet, 
ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö, kommunala 
pensionärsrådet, kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden 
och kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny 
sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som

ersättare i stiftelsen Nordens Biskops Arnö.

2. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som

ersättare i kommunstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som

ersättare i kommunfullmäktige.

4. Kommunfullmäktige entledigar Shiva Samadi (S) från uppdrag som

ersättare i kultur- och fritidsnämnden och därmed tillhörande uppdrag

som ersättare i kommunala pensionärsrådet.

5. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i stiftelsen Nordens

Biskops Arnö i Shiva Samadis (S) ställe.

6. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i kommunstyrelsen i

Shiva Samadis (S) ställe.

7. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i kultur- och

fritidsnämnden i Shiva Samadis (S) ställe.

8. Kommunfullmäktige uppmanar kultur- och fritidsnämnden att snarast

förrätta fyllnadsval till kommunala pensionärsrådet för att utse en ny

ersättare i Shiva Samadis (S) ställe.

9. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse ny ersättare i

kommunfullmäktige i Shiva Samadis (S) ställe.

Sammanfattning 

Shiva Samadi (S) har begärt entledigande från samtliga politiska uppdrag i 

Håbo kommun. Shiva Samadi innehar följande uppdrag:   

- Ledamot i Ungdomsrådet (kommunstyrelsen förrättar valet)

- Ersättare i Stiftelsen Nordens Biskops Arnö

- Ersättare i kommunala pensionärsrådet (utsedd av kultur- och

fritidsnämnden)

Ärende 3



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-10-08 KS 2020/00360 nr 97636 

- Ersättare i kommunstyrelsen

- Ersättare i kultur- och fritidsnämnden

- Ersättare i kommunfullmäktige.

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Shiva Samadi (S) 

Valda 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och fritidsnämnden 

Stiftelsen Nordens Biskops Arnö 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 



Från: Shiva Samadi 
Skickat: den 7 oktober 2020 11:38 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: Uppsägning av politiska uppdrag 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej! 

Härmed säger jag upp alla mina politiska uppdrag i Håbo kommun pga. Flytt. 

När kan jag återlämna iPad? 

Tack! 

Med vänliga hälsningar, 

Shiva Samadi 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-16 KS 2020/00413 nr 98341 

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

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, 
tekniska nämnden och valnämnden samt fyllnadsval och 
begäran om ny sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Erik Nylén (SD) från uppdrag som

ledamot i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige entledigar Erik Nylén (SD) från uppdrag som

ledamot i tekniska nämnden.

3. Kommunfullmäktige entledigar Erik Nylén (SD) från uppdrag som

ledamot i valnämnden.

4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ledamot

i kommunfullmäktige i Erik Nyléns (SD) ställe.

5. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i tekniska nämnden i

Erik Nyléns (SD) ställe.

6. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i valnämnden i Erik

Nyléns (SD) ställe.

Sammanfattning 

Erik Nylén (SD) har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, tekniska nämnden och valnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Erik Nylén (SD) 

Valda 

Länsstyrelsen 

Tekniska nämnden 

Valnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 4



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-16 KS 2020/00413 nr 98341 





TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-17 KS 2020/00414 nr 98358 

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

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Christer Staaf (C) från uppdrag som

ersättare i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i kommunstyrelsen i

Christer Staafs (C) ställe.

Sammanfattning 

Christer Staaf (C) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Christer Staaf (C) 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 5 



Från: Christer Staaf
Till: Sara Widströmer
Ärende: Re: Föredragning av lokalförsörjningsplan
Datum: den 16 november 2020 19:45:41

Hej Sara,

Jag har pratat med Helene Zeland idag och meddelat att jag avstår min plats som ersättare i KS  C kommer nominera en ersättare som redan är
vidtalad men hon sa att jag skulle skriva till dig för att starta formaliseringen av detta
Jag kvarstår i mina andra förtroendeuppdrag tills vidare

Hälsar
Christer Staaf

Skickat från min iPad

> 3 nov  2020 kl  08:41 skrev Sara Widströmer <sara widstromer@habo se>:
>
> Hej,
>
> Bjuder, på uppdrag av Liselotte, in kommunstyrelsen till föredragning avseende lokalförsörjningsplanen tio år framåt  Föredragningen äger rum
efter kommunstyrelsens sammanträde den 23 november kl  15 00 (mötet kan komma att börja tidigare, beroende på hur länge kommunstyrelsens
sammanträde tar)  Anslut till teamsmöte via länken nedan
>
> Med vänlig hälsning
>
> Sara Widströmer
> Kommunsekreterare
>
> Håbo kommun
> Kommunstyrelsens förvaltning
> 746 80 Bålsta
>
> Telefon 0171-525 61
> Fax 0171-563 33
> www habo se<http://www habo se/>
>
>
> ________________________________________________________________________________
> Microsoft Teams-möte
> Anslut på din dator eller mobilapp
> Klicka här för att delta i mötet <https://teams microsoft com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Y2FhYjA0NGUtYmI5OC00ZjhkLTkzZDUtOGQ0NWU0NzM0YTlh%40thread v2/0?
context=%7b%22Tid%22%3a%2246508a58-5c1b-4bf0-8f8f-c43cac97ee6a%22%2c%22Oid%22%3a%22aa52ec2b-1f05-4b5f-8454-
be0d9da219c1%22%7d>
> Läs mer<https://aka ms/JoinTeamsMeeting> | Mötesalternativ<https://teams microsoft com/meetingOptions/?organizerId=aa52ec2b-1f05-4b5f-
8454-be0d9da219c1&tenantId=46508a58-5c1b-4bf0-8f8f-
c43cac97ee6a&threadId=19_meeting_Y2FhYjA0NGUtYmI5OC00ZjhkLTkzZDUtOGQ0NWU0NzM0YTlh@thread v2&messageId=0&language=sv-
SE>
> ________________________________________________________________________________
>
> <meeting ics>



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-18 KS 2020/00419 nr 98372 

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

Entledigande från uppdrag som revisor samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Svensson Uggla (C) från

uppdrag som revisor.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny revisor i Anders Svensson Ugglas

(C) ställe.

Sammanfattning 

Ander Svensson Uggla (C) har begärt entledigande från uppdraget som 

revisor.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Anders Svensson Uggla (C) 

Vald 

Kommunfullmäktiges revisorer 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 6



Från: Anders Uggla <uggla.anders@outlook.com> 
Skickat: den 17 november 2020 20:27 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: Avsägning av förtroendeupdrag 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 

Jag avsäger mig på detta sätt mitt förtroendeuppdrag som kommunrevisor i Håbo kommun. Om 
jag behöver göra detta på något annat sätt vänligen kontakt mig. Var lämnar jag tillbaka min 
dator? 

Med änlig hälsning 

Anders Svensson Uggla 
Centerpartiet 

Skickat från Outlook 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-12-14 KS 2020/00452 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, kommunsekreterare 
0171-52561 
sara.widstromer@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige samt fyllnadsval och begäran om ny 
sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Peter Kilger (M) från uppdrag som

ersättare i kommunstyrelsen.

2. Kommunfullmäktige entledigar Peter Kilger (M) från uppdrag som

ersättare i kommunfullmäktige.

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i kommunstyrelsen i

Peter Kilgers (M) ställe.

4. Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny

sammanräkning utifrån 2018 års allmänna val för att utse en ny ersättare

i kommunfullmäktige i Peter Kilgers (M) ställe.

Sammanfattning 

Peter Kilger (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Peter Kilger (M) 

Vald 

Kommunstyrelsen 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare 

Ärende 7



Från: Peter Kilger <peter.kilger@phf.se> 
Skickat: den 14 december 2020 12:44 
Till: Sara Widströmer 
Ämne: Avsägelse uppdrag 
 

Till Sara Widströmer Kommunstyrelsens Förvaltning 
 
Härmed avsäger jag mig mina uppdrag som ersättare i KS och KF. 
 
Bålsta 2020-12-14 
 
Med vänlig hälsning/Kind regards, 
Peter Kilger (Moderaterna i Håbo) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 258 Dnr 2020/00275 

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för

integration i Håbo kommun.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar om följande ändring i förslag 2

Avsnitt 4.2, stycke 2: "Den nyanländes personliga ansvar i att, efter 

etableringstidens slut tillsammans med berörd myndighet, ha funnit en egen 

bostad är en viktig del i vår strategi"   

Sammanfattning 

Owe Fröjd, Bålstapartiet, lämnade i motion ställd 2018-06-06 förslag på hur 

kommunens flyktingmottagande kan utvecklas för att nå en bättre 

integration. Socialnämnden tilldelades ansvaret för att utreda och besvara 

motionen, SN2018/00038, där förvaltningen konstaterade att delar av 

motionens intentioner åligger andra aktörer att ansvara för. 

Kommunfullmäktige beslutade i §37/2019 att bifalla motionen delvis med 

hänvisning till Socialnämndens bedömning. Socialnämnden gavs i och med 

beslutet även uppdraget att samordna framtagandet av en övergripande 

integrationsplan för nyanlända i Håbo kommun.  

Ansvarig utredare har samordnat arbetet med att ta fram en ny 

integrationsplan, här benämnd Strategi för integration i Håbo kommun 

utifrån Håbo kommuns beslutade styrdokuments hierarki. En strategi avser 

en översiktlig nivå med vägval och mål vilket bedöms motsvara syftet med 

att skapa en övergripande integrationsstrategi för kommunen.  

Berörda politiker och tjänstepersoner från förvaltningarna bjöds i mars 2020 

in till ett gemensamt informationsmöte. Vid mötet informerade 

förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen aktörernas ansvar och 

uppdrag i mottagandet av nyanlända samt en nulägesbild av vilka 

möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.  

Efter mötet har ansvarig utredare skrivit fram ett förslag (förslag 1) på 

kommunövergripande integrationsstrategi. Som stöd har representanter från 

berörda förvaltningar deltagit; socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, HåboHus samt tidigare Håbo 

Marknads.  

Dokumentet har därefter lämnats för beredning till följande instanser: 

Ärende 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Integrationsnätverket i Håbo kommun 

Sverige-finska samrådsgruppen 

Berörda förvaltningar; kommunstyrelsen, socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen samt Håbohus   

Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige  

Instanserna har getts möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens 

ursprungliga förslag. Inlämnade synpunkter redovisas separat i bilaga 3. 

Förvaltningen har därefter omarbetat det ursprungliga förslaget med hänsyn 

till inkomna synpunkter.  

I remissprocessen har Michael Rubbestad (SD) lämnat ett eget förslag på 

integrationsstrategi (förslag 2). Förslaget har inte behandlats av 

förvaltningen eller i remissförfarandet.   

Kommunfullmäktige har därför 2 olika förslag att ta ställning till. 

Förslag 1, förvaltningens förslag Strategi för integration i Håbo kommun 

och förslag 2, Michael Rubbestads förslag på Strategi för integration i Håbo 

kommun.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 186 

Tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 

KS2020/00275 nr96607 

Michael Rubbestads förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 

KS2020/00275, nr92785 

Redovisning av inkomna synpunkter, KS2020/00275 nr92786 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska återremitteras för att fortsätta arbetet 

med fasttagande av en integrationsstrategi för Håbo kommun. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till alternativ 2 till integrationsstrategi 

Agneta Hägglund (S) yrkar i första hand bifall till Owe Fröjd (Båp) 

återremissyrkande, i andra hand bifall till alternativ 1 till 

integrationsstrategi. 

Fred Rydberg (KD) lämnar följande ändringsyrkande avseende alternativ 

strategi 2 punkt 4.2, stycke 2: "Den nyanländes personliga ansvar i att, efter 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

etableringstidens slut tillsammans med berörd myndighet, ha funnit en egen 

bostad är en viktig del i vår strategi" 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till alternativ strategi 2 samt Fred 

Rydbergs (KD) ändringsyrkande. 

Christian Norberg (-) yrkar bifall till Fred Rydbergs (KD) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om ärendet återremitteras eller 

behandlas idag och finner att det ska behandlas idag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag 

med ändringsyrkande från Fred Rydberg (KD) och finner att så sker.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förslag 1 till 

strategi och finner att det avslås.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-09 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 186 Dnr 2020/00275 

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för

integration i Håbo kommun

Sammanfattning 

Owe Fröjd, Bålstapartiet, lämnade i motion ställd 2018-06-06 förslag på hur 

kommunens flyktingmottagande kan utvecklas för att nå en bättre 

integration. Socialnämnden tilldelades ansvaret för att utreda och besvara 

motionen, SN2018/00038, där förvaltningen konstaterade att delar av 

motionens intentioner åligger andra aktörer att ansvara för. 

Kommunfullmäktige beslutade i §37/2019 att bifalla motionen delvis med 

hänvisning till Socialnämndens bedömning. Socialnämnden gavs i och med 

beslutet även uppdraget att samordna framtagandet av en övergripande 

integrationsplan för nyanlända i Håbo kommun.  

Ansvarig utredare har samordnat arbetet med att ta fram en ny 

integrationsplan, här benämnd Strategi för integration i Håbo kommun 

utifrån Håbo kommuns beslutade styrdokuments hierarki. En strategi avser 

en översiktlig nivå med vägval och mål vilket bedöms motsvara syftet med 

att skapa en övergripande integrationsstrategi för kommunen.  

Berörda politiker och tjänstepersoner från förvaltningarna bjöds i mars 2020 

in till ett gemensamt informationsmöte. Vid mötet informerade 

förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen aktörernas ansvar och 

uppdrag i mottagandet av nyanlända samt en nulägesbild av vilka 

möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.  

Efter mötet har ansvarig utredare skrivit fram ett förslag (förslag 1) på 

kommunövergripande integrationsstrategi. Som stöd har representanter från 

berörda förvaltningar deltagit; socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, HåboHus samt tidigare Håbo 

Marknads.  

Dokumentet har därefter lämnats för beredning till följande instanser: 

 Integrationsnätverket i Håbo kommun

 Sverige-finska samrådsgruppen

 Berörda förvaltningar; kommunstyrelsen, socialförvaltningen, barn- 

och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,

tekniska förvaltningen samt Håbohus

 Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Instanserna har getts möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens 

ursprungliga förslag. Inlämnade synpunkter redovisas separat i bilaga 3. 

Förvaltningen har därefter omarbetat det ursprungliga förslaget med hänsyn 

till inkomna synpunkter.  

I remissprocessen har Michael Rubbestad (SD) lämnat ett eget förslag på 

integrationsstrategi (förslag 2). Förslaget har inte behandlats av 

förvaltningen eller i remissförfarandet.   

Kommunfullmäktige har därför 2 olika förslag att ta ställning till.  

Förslag 1, förvaltningens förslag Strategi för integration i Håbo kommun 

och förslag 2, Michael Rubbestads förslag på Strategi för integration i Håbo 

kommun.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förvaltningens förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 

KS2020/00275 nr96607 

Michael Rubbestads förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 

KS2020/00275, nr92785 

Redovisning av inkomna synpunkter, KS2020/00275 nr92786   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till alternativ 2.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till alternativ 1.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till alternativ 2.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förslag till beslut alternativ 1 eller förslag till beslut alternativ 2, och finner 

att arbetsutskottet bifaller alternativ 2.  

______________ 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Hanna Röngren,  
hanna.rongren@habo.se 

 

Integrationsstrategi för Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 1 till Strategi för 

integration i Håbo kommun 

alternativt 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag 2 till Strategi för 

integration i Håbo kommun   

 

Sammanfattning 

Owe Fröjd, Bålstapartiet, lämnade i motion ställd 2018-06-06 förslag på hur 

kommunens flyktingmottagande kan utvecklas för att nå en bättre 

integration. Socialnämnden tilldelades ansvaret för att utreda och besvara 

motionen, SN2018/00038, där förvaltningen konstaterade att delar av 

motionens intentioner åligger andra aktörer att ansvara för. 

Kommunfullmäktige beslutade i §37/2019 att bifalla motionen delvis med 

hänvisning till Socialnämndens bedömning. Socialnämnden gavs i och med 

beslutet även uppdraget att samordna framtagandet av en övergripande 

integrationsplan för nyanlända i Håbo kommun.  

 
Ärendet 

Ansvarig utredare har samordnat arbetet med att ta fram en ny 

integrationsplan, här benämnd Strategi för integration i Håbo kommun 

utifrån Håbo kommuns beslutade styrdokuments hierarki. En strategi avser 

en översiktlig nivå med vägval och mål vilket bedöms motsvara syftet med 

att skapa en övergripande integrationsstrategi för kommunen.  

Berörda politiker och tjänstepersoner från förvaltningarna bjöds i mars 2020 

in till ett gemensamt informationsmöte. Vid mötet informerade 

förvaltningarna tillsammans med Länsstyrelsen aktörernas ansvar och 

uppdrag i mottagandet av nyanlända samt en nulägesbild av vilka 

möjligheter och utmaningar som finns i arbetet med nyanlända.  

Efter mötet har ansvarig utredare skrivit fram ett förslag (förslag 1) på 

kommunövergripande integrationsstrategi. Som stöd har representanter från 

berörda förvaltningar deltagit; socialförvaltningen, barn- och 

utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, HåboHus samt tidigare Håbo 

Marknads.  

Dokumentet har därefter lämnats för beredning till följande instanser:  

- Integrationsnätverket i Håbo kommun 
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- Sverige-finska samrådsgruppen 

- Berörda förvaltningar; kommunstyrelsen, socialförvaltningen, 

barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 

tekniska förvaltningen samt Håbohus   

- Samtliga gruppledare i kommunfullmäktige   

Instanserna har getts möjlighet att lämna synpunkter på förvaltningens 

ursprungliga förslag. Inlämnade synpunkter redovisas separat i bilaga 3. 

Förvaltningen har därefter omarbetat det ursprungliga förslaget med hänsyn 

till inkomna synpunkter.  

I remissprocessen har Michael Rubbestad (SD) lämnat ett eget förslag på 

integrationsstrategi (förslag 2). Förslaget har inte behandlats av 

förvaltningen eller i remissförfarandet.   

Kommunfullmäktige har därför 2 olika förslag att ta ställning till.  

Förslag 1, förvaltningens förslag Strategi för integration i Håbo kommun 

och förslag 2, Michael Rubbestads förslag på Strategi för integration i Håbo 

kommun.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslaget har ingen direkt ekonomisk påverkan.  

Uppföljning 

Integrationsstrategin följs upp i samband med respektive nämnds 

verksamhetsuppföljning och delges till kommunfullmäktige vid 

årsbokslutet.  

Beslutsunderlag 

– Förvaltningens förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 

KS2020/00275 nr96607 

– Michael Rubbestads förslag, Strategi för integration i Håbo kommun, 

KS2020/00275, nr92785 

– Redovisning av inkomna synpunkter, KS2020/00275 nr92786   

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

HåboHus AB 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden  

 





 

 

 

  

 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 
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1. Inledning 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett 

bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i 

samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en 

positiv tillgång. Tillsammans skapar vi ett interkulturellt samhälle där människor med olika 

språk och kulturer interagerar med varandra och ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån 

sina individuella förutsättningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare, 

förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet 

har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun. 

Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att 

integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även 

skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för 

etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett 

aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning, 

vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling.  

Kommunen har under senare år stått inför stora utmaningar i mottagandet av nyanlända. 

Under 2015 och 2016 ökade antalet personer på flykt som kom till Sverige och mottagande i 

Håbo var högre än tidigare år. Det innebar stora omställningar, snabba beslut och förändrade 

arbetssätt inom flera kommunala verksamheter för att möta de utmaningar som följde. 

Mottagandet, av både ensamkommande barn och nyanlända som anvisas enligt 

bosättningslagen har minskat under 2019 och 2020. Prognosen för kommande år är dock 

osäker och påverkas av flera omvärldsfaktorer.  

Ett aktivt, regelbundet och strategiskt arbete med integration är nödvändigt för att skapa ett 

Definition av begrepp i strategin 
Nyanländ – barn eller vuxen med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som anvisats till Håbo 

kommun enligt bosättningslagen (2016:38). I skollagen (2010:800) definieras nyanlända på ett sätt som 

skiljer sig utifrån bosättningslagen. En nyanländ elev är en elev som har flyttat till Sverige och påbörjat 

utbildning senare än hösten det år eleven fyllde 7år. En elev är nyanlända i 4 år från det att eleven 

började svensk skola för första gången, oberoende av vilken typ av uppehållstillstånd eleven har.  

I strategin används begreppet nyanländ utifrån bosättningslagens definition 

Kvotflykting – barn eller vuxen med permanent uppehållstillstånd som beviljats flyktingstatus genom 

FN’s flyktingorgan UNHCR och anvisats till Håbo kommun enligt bosättningslagen 

Asylsökande - ansökt om uppehållstillstånd, väntar på beslut, boende i asylboende genom 

Migrationsverket eller inneboende hos släkt och vänner 

Ensamkommande barn - barn eller ungdom utan vårdnadshavare i Sverige, asylsökande eller beviljats 

uppehållstillstånd, anvisas till kommun som ansvar för att barnet får det stöd och hjälp den behöver 

enligt socialtjänstlagen 

Bosättningslagen (2016:38) – reglerar kommunens ansvar att efter anvisning ta emot nyanländ för 

bosättning  

Integration – tillhörighet i samhället, olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra 

Etableringsinsatser – insatser för att främja den enskildes möjlighet till att nå arbetsmarknad, studier och 

självförsörjning, i enlighet med lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) 

S I  svenska för in andra e, t ldn ng i svenska fö  pe s ner s m  f lkb kförda i Sverig   

k  u äg n  e   e , h t d e  s ar  pe  a 
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samhälle där ingen person missgynnas strukturellt. Genom att utveckla en 

kommunövergripande integrationsstrategi skapas förutsättningar för ett integrerat, 

långsiktigt och ekonomiskt hållbart mottagande av nyanlända i Håbo kommun. 

2. Mål och Syfte med integrationsstrategin 

I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen 

(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt 

samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är 

inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras, 

även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning, 

beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och 

styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända. 

Civilsamhället, ideella organisationer och föreningsliv är en viktig aktör för att möjliggöra 

strategins intentioner och nå målen. 

Det gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt, genom  

- att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad 

- att de nyanlända blir en integrerad del av Håbo kommun 

- att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt 

- att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar 

- att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att 

kommunen kan tillvarata detta engagemang 

 

3. Avgränsning 

Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun enligt 

bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför anvisningen 

har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. I 

målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FN’s flyktingorgan UNHCR 

flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan mottagandet i 

Sverige. En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ 

under den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är 2 till 3 år 

från bosättning i kommunen. Tidsperspektivet om 2 till 3 år beror på hur lång tid det tar från 

mottagandet i kommunen till den enskilde kan påbörja etableringsprogrammet genom 

Arbetsförmedlingen.  

Kommunen och civilsamhället har likväl ett uppdrag att stödja andra målgrupper som 

bosätter sig i kommunen genom att aktivt stödja och främja personernas möjlighet att 

integreras i samhället. Integrationsarbetet behöver även främjas i ett långsiktigt perspektiv 

och vara ett aktivt inslag även efter kommunens ansvar enligt bosättningslagen upphört. För 

att fortsätta arbeta aktivt med integration är det viktigt med ett nära och strukturerat 

samarbete till civilsamhället och föreningslivet.  

  

4. Integration i Håbo kommun 

Håbo kommuns arbete med integration utgår från vår gemensamma vision Vårt Håbo 2030. 

Håbo är en inkluderande och mångfacetterad kommun som präglas av mångfald, öppenhet 

och tolerans. I Håbo lever vi tillsammans socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. 

Det innebär ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande 
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och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet 

och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till 

utsatta grupper, resurssvaga och minoriteter är starkt.  

Med utgångspunkt i kommunens fastställda mål om ett starkt lokalt näringsliv och 

arbetsmarknad i fokus, samt mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

strävar vi gemensamt efter att nå en lyckad integration.  

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 är 

Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända. 

Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom  

- bosättning och mottagande 

-  arbete och utbildning 

-  hälsa  

I Håbo utgår vårt strategiska arbete från länets tre prioriterade områden. För att möjliggöra 

god integration inom dessa områden behöver trygghet, delaktighet och inflytande, jämlika 

och jämställda villkor och icke-diskriminering genomsyra arbetet.  

4.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända 

flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i 

en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för 

asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till 

exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.  

Det kommunala ansvaret för nyanlända avser: 

- Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktiskt hjälp 

vid mottagandet 

- Förskola och skola 

- Utbildning i svenska för invandrare, SFI 

- Vuxenutbildning 

- Samhällsorientering 

- Vid behov kompletterande försörjningsstöd 

- Andra insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL eller lagen om stöd och service för 

vissa funktionshindrade, LSS, efter ansökan och individuell prövning  

  

5. Strategi för att uppnå integrationsmål 

I Håbo arbetar vi tillsammans för att nå ett integrerat samhälle där alla människor ges 

möjlighet att lyckas och utvecklas.  

För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål: 

- Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens 

slut 

- Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden  
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- Nyanlända elever på SFI ska ges möjlighet till fullgod utbildning utifrån 

individuella förutsättningar 

- Håbo kommun ska skapa förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa 

 

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringsliv, 

civilsamhället och föreningslivet.  

Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett ekonomiskt hållbart sätt, vilket 

finansieras genom schablonersättningar från Migrationsverket under 2 år. Extern 

finansiering från andra aktörer är även ett viktigt inslag för att möjliggöra utvecklingsbehov 

i till exempel samverkan med civilsamhället och föreningsliv.  

Det åligger nämnderna och styrelsen att prioritera, utveckla och följa upp verksamheterna 

för att nå det gemensamma målet om en så bra integration som möjligt. 

5.1 Bosättning och mottagande av nyanlända 

Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 
 
Strategi för att uppnå målet: 
En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända 

som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett 

självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån 

bosättningslagen upphör. 

Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till 

nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun 

genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som 

anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot 

efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur 

många asylsökande som redan vistas i kommunen.  

För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det 

finns tillgång till bostäder som möter målgruppens behov, allmänna kommunikationer, 

förskola och skola och rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete 

mellan allmännyttan genom HåboHus AB och de kommunala förvaltningar som arbetar med 

frågor som rör samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att 

segregerade områden bildas. I HåboHus ägardirektiv anges fördelning av bolagets 

bostadsbestånd till kommunen i form av sociala bostäder. HåboHus arbetar även aktivt med 

att erbjuda sysselsättning för unga och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som 

ett led i integrationsarbetet. 

Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja 

integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån 

flera omvärldsfaktorer som spelar in.  

I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom: 

- Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds 

bostadskontrakt under 2 års tid från dagen de tagits emot i kommunen, boendet kan 

förlängas vid prövning med 1år i enskilda fall där etableringsperioden inte hunnit 

slutföras 
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- Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka 

boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under 

etableringsperioden 

5.2 Utbildning och arbetsmarknad 

Mål: nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden. 
Nyanlända elever på SFI ska ges möjlighet till fullgod utbildning utifrån individuella 
förutsättningar 
 
Strategi för att uppnå målet: 
Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och 

delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en 

känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar 

till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. I Håbo kommun 

strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller studier inom två år 

från mottagande i kommunen. Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för den 

nyanländes etableringsinsatser genom att upprätta en etableringsplan med individuellt 

utformade och stödjande insatser för att nå arbetsmarknaden.  

Även nyanlända barn och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig 

utbildningskvalitet och integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns 

deltagande i förskola är en främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv 

och social utveckling.  

För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i 

samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Genom att så snart som 

möjligt påbörja utbildning i svenska för invandrare, SFI, efter att den nyanlände tagits emot i 

kommunen främjas integrationsprocessen.  

I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde 

och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå 

arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under 

integrationsprocessen för att minimera risker i skillnader som uppstår till följd av olika kön.  

I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att 

möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan 

kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå 

arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är 

viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden.  

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda 

och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. Arbetsgivaren Håbo kommun 

verkar aktivt för att tillvarata jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. 

I Håbo kommun arbetar vi för att utbildning och arbete ska leda till självförsörjning genom: 

- Nyanlända ges kompletterande insatser, då etableringsinsatser genom 

Arbetsförmedlingen inte påbörjats eller bedöms som otillräckliga i form av anpassat 

stöd för att nå självförsörjning  
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5.3 Hälsa  

Mål: Håbo kommun ska skapa förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa  

 
Strategi för att uppnå målet: 
En god hälsa och delaktighet i samhället är viktiga förutsättning för att kunna ta del av 

etableringsinsatserna och vägen mot ett självständigt liv. Genom förebyggande och 

hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i samhället. Nyanlända 

behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår kommun introduceras och 

erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande insatser och insatser genom 

civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala deltagandet. I Håbo kommun är 

kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika viktiga för att etableras i samhället. 

Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det sociala deltagandet utifrån de 

svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i samhället. Det innebär även, att 

familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor. 

Delaktighet ses som en av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande integrationsprocess. 

Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en viktig aktör i det förbyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Dessa aktörer skapar meningsfulla mötesplatser, bygger och stärker 

sociala nätverk. Genom kommunala bidrag uppmuntras föreningslivet och civilsamhällets 

delaktighet till att integrera nya deltagare, skapa mötesplatser och bidra till inkludering. 

Håbo kommun tar ansvar för och utvecklar ett strukturerat samarbete med civilsamhället för 

att hitta gemensamma lösningar för en långsiktig och välfungerande integrationsprocess.  

Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med 

barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten 

utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och 

språkutveckling för både föräldrar och barn. Genom nära samverkan mellan berörda aktörer 

skapas förutsättningar för att öka nyanländas deltagande i öppen förskola och andra 

föräldrastödjande insatser.    

I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande 
genom: 

- Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska 

levnadsvillkor med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män, 

flickor och pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället 

- Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet i 

kommunen för att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer 

eller värderingar om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i 

etableringen.  

6. Uppföljning 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för strategin och leder, samordnar och 

utvecklar kommunens övergripande arbete med integrationsfrågor. Kommunstyrelsen 

säkerställer att strategins intentioner och mål implementeras inom berörda nämnder och 

styrelser. Respektive nämnd och styrelse har i ansvar att planera och utveckla sin 

verksamhet för att uppnå målen. Arbetet följs upp i samband med ordinarie 

verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslut.  
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8. Bilaga 

För att kunna mäta och följa upp att strategins mål nås följs nedan nyckeltal från 

statistikdatabasen Kolada.  

Nyckeltalet avseende bosättning och egen bostad vid etableringsperiodens slut tas fram 

utifrån socialtjänstens uppgifter om personer som anvisats till kommunen enligt 

bosättningslagen och därmed beviljats ett bostadskontrakt. Från 2020 beviljas 

bostadskontrakt om 3 år, därför kan det i nuläget inte mätas hur många som har en egen 

bostad vid etableringsperiodens slut, eftersom det tidigare inte ställts krav på detta.  

Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

Nyckeltal: saknas i Kolada –utvecklas av socialförvaltningen för att kunna mätas 

Mål: Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden 

Nyckeltal 

 

Mål: Nyanlända elever på SFI ska ha möjlighet till fullgod utbildning utifrån individuella 

förutsättningar 

Nyckeltal 

 

 

Mål: Håbo kommun ska skapa förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa 

Nyckeltal – utvecklas gemensamt mellan berörda nämnder och förvaltningar 
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1. Inledning 

Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som kommer från utlandet och 

väljer att bosätta sig här att komma in i det svenska samhället. Men med dessa möjligheter 

följer skyldigheter. Ansvaret ligger på den enskilde att utbilda sig, skaffa jobb, bli 

självförsörjande, lära sig språket och att följa de regler och lagar som råder i Sverige. 

Invandrare är inget enhetligt kollektiv, utan enskilda människor med olika ursprung, 

utbildningsbakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Men vad som gäller alla som kommer 

hit är att för att integrationen ska lyckas krävs såväl samhällets stöd som den enskildes 

delaktighet och vilja att bli en del av det svenska samhället. 

Diskriminering och rasism står i strid med våra demokratiska värderingar och ska aldrig 

tolereras. Kommunen har ett ansvar för att människor behandlas lika, oavsett härkomst. Den 

som kommer hit har i sin tur att respektera de värderingar som råder här, till exempel den 

enskildes rätt till självbestämmande och människors lika värde. 

Denna integrationsstrategi lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper 

i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och 

självförsörjning. 

Kommunens skyldigheter och den enskildes ansvar går hand i hand. 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett 

bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i 

samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en 

positiv tillgång. 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare, 

förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet 

har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun. 

Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att 

integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även 

skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för 

etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett 

aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning, 

vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling. 
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2. Syfte 

I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen 

(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt 

samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är 

inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras, 

även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning, 

beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och 

styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända. Det 

gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt. För att uppnå målet är 

civilsamhället och föreningslivets engagemang, kunskaper och möjligheter viktiga att 

uppmuntra och tillvarata. 

Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom 

• att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad 

• att de nyanlända blir en integrerad del av Håbo kommun 

• att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt 

• att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar 

• att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att 

kommunen kan tillvarata detta engagemang 

 

  

Fakta om avgränsning 

Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun 

enligt bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför 

anvisningen har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i 

Sverige. I målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FNs flyktingorgan 

UNHCR flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan 

mottagandet i Sverige. 

En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ under 

den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser. Inom 

utbildningsområdet anses en elev vara nyanländ under 4 år. Rätten till utbildning är 

kopplad till personens rätt att vistas i Sverige och deras bosättning i Håbo kommun.  
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3. Integration och ansvar i Håbo kommun 

Håbo är ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och 

delaktighet.  

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019 - 2021 är 

Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända. 

Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom  

a) bosättning och mottagande 

b) arbete och utbildning 

c) hälsa  

 

3.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända 

flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i 

en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för 

asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till 

exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.  

Det kommunala ansvaret för nyanlända avser: 

a) Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktisk hjälp vid 

mottagandet 

b) Förskola och skola 

c) Utbildning i svenska för invandrare, SFI 

d) Vuxenutbildning 

e) Samhällsorientering 

3.2 Den enskildes ansvar i mottagandet 

De nyanlända har ett eget ansvar för sin integration och har skyldigheter i relation till 

kommunen. I Flyktingkonventionens artikel 2 stipuleras flyktingens ansvar att anpassa sig 

till sitt nya hemland genom att iaktta lagar, regler, normer och värderingar. 

Detta kan kortfattat beskrivas på följande vis: 

a) Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad 

b) Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska 

c) Den nyanlände gör sig anställningsbar 

d) Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och 

respektera det svenska samhället 

e) Den nyanlände söker och finner ett eget boende 

f) Den nyanlände respekterar svenska värderingar  

g) Den nyanlände respekterar de svenska diskrimineringsgrunderna att individer inte 

särbehandlas utifrån kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

funktionsvariation. 
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4. Integrationsmål 

För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål: 

a) Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

b) Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden 

c) 85 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

d) Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt 

deltagande 

 

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringslivet, 

civilsamhället och föreningslivet. Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett 

ekonomiskt hållbart sätt, vilket finansieras genom schablonersättningar från 

Migrationsverket under 2 år. Extern finansiering från andra aktörer är även ett viktigt inslag 

för att möjliggöra utvecklingsbehov i till exempel samverkan med civilsamhället och 

föreningsliv.  

Berörda nämnder och styrelser arbetar utifrån de prioriterade områdena om bosättning och 

mottagande av nyanlända, arbete och utbildning samt hälsa för att uppnå de övergripande 

målen.  

4.1 Bosättning och mottagande av nyanlända 

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända 

som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett 

självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån 

bosättningslagen upphör. 

Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till 

nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun 

genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som 

anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot 

efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur 

många asylsökande som redan vistas i kommunen.  

För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det 

finns tillgång till anpassade bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola och 

rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom 

Håbohus och de kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör 

samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att segregerade 

områden bildas. 

Håbohus arbetar även aktivt med att erbjuda sysselsättning för unga och personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden som ett led i integrationsarbetet. 

Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja 

integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån 

flera omvärldsfaktorer som spelar in.  

I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom: 
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a) Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds bostadskontrakt 

under 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen, boendet kan förlängas vid 

prövning med maximalt 1år i fall där etableringsperioden inte hunnit slutföras 

b) Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka 

boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under 

etableringsperioden 

 

4.2 Bostadsstrategi 

Håbo kommun har ett ansvar, enligt lag (2016:38) att ombesörja bostäder för nyanlända som 

anvisas till kommunen. Dagens situation med ett underskott på bostäder i kommunen gör att 

mottagandet behöver ett stort fokus på att hitta många olika lösningar. 

 

Kommunen erbjuder ett boendealternativ. Om den nyanlände väljer att avvisa detta, ligger 

hela ansvaret på nyanlände att finna en bostad. Den nyanländes personliga ansvar i att, efter 

etableringstidens slut tillsammans med berörd myndighet, ha funnit en egen bostad är en 

viktig del i vår strategi.  

Håbo kommuns strategi avseende bostäder för nyanlända: 

 Spridning ska främjas före koncentration och volym. 

 Bostäder med närhet till kollektivtrafik ska prioriteras. 

 Bostäder med nära tillgång till skolgång och föreningsliv ska prioriteras för familjer 

med barn. 

 Tillfälliga byggnader får bara användas i undantagsfall. 

 Bostäderna ska ha en god geografisk fördelning i hela kommunen. 

 Kontrakten är tidsbegränsade. Den nyanlände förväntas ha ett eget bostadskontrakt 

senast vid etableringstidens slut. Här ligger det personliga ansvaret på den nyanlände 

att så fort som möjligt finna ett eget boende. 

 Ett maximalt antal boende per lägenhet. 

 Besiktning av boende för att tillgodose att regelverk efterlevs. 
 

4.3 Utbildning och arbetsmarknad 

Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och 

delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en 

känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar 

till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. Även nyanlända barn 

och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig utbildningskvalitet och 

integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns deltagande i förskola är en 

främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling.  

I Håbo kommun strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller 

studier inom två år från mottagande i kommunen. 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som tillsammans med Håbo kommun ansvarar för 

den nyanländes etableringsinsatser genom att upprätta en etableringsplan med individuellt 
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utformade och stödjande insatser för att nå arbetsmarknaden. I etableringsplanen kan ingå 

språkutbildning, samhällsorientering, arbetsförberedande praktik och validering av tidigare 

betyg och kunskaper.   

För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i 

samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Det svenska språket är 

den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integration. 

I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde 

och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå 

arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under 

integrationsprocessen.  

I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att 

möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan 

kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå 

arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är 

viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden. 

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda 

och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. I Håbo kommun har alla invånare 

samma rätt till hjälp och stöd samt samma skyldigheter och ansvar. 

 

För att unga personer så fort som möjligt ska kunna komma in i samhället är det av stor vikt 

att de skyndsamt påbörjar sin skolgång och att de lär sig det svenska språket. Skolstarten ska 

ske snarast i samband med bosättningen i Håbo. 

Ambitionen är en klassplacering med barn i samma ålder och att närhetsprincipen ska 

bestämma vilken skola man ska gå i, men andra faktorer kan påverka och individuella 

bedömningar måste ske. 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att regler och riktlinjer tas fram för mottagande 

av nyanlända barn i förskola, grundskola samt introduktionsprogram samt för vuxna med 

behov av SFI eller annan kompletterande utbildning. Sexualundervisning och samarbete 

med ungdomsmottagningen prioriteras för nyanlända som en del av arbetet för ökad 

jämlikhet och likvärdig respekt för de olika könen såväl som arbetet mot hedersförtryck. 

Studieförbund och föreningar kan vara goda komplement till skolan i både språkintroduktion 

och språkträning. Skolan har också en viktig roll som samlingspunkt för hela den nyanlända 

familjen. Föräldrar kan träffa andra föräldrar i den öppna förskolan. 
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4.4 Delaktighet 

Kommunens uppdrag är att underlätta för nyanlända att skapa en grund till en ny tillvaro och 

till ett nytt hem. Så långt det är möjligt ska redan befintliga strukturer användas och arbetet 

ska bygga på människors engagemang i lokalsamhället. Kvaliteten i arbetet med etablering 

av nyanlända ska skapa en stabilitet i mottagandet. När man har bosatt sig i Håbo kommun 

ska man också vilja stanna kvar. 

Mottagandet ska inom alla områden präglas av en välkomnade och konstruktiv anda med 

målet att skapa en trygg tillvaro genom att bidra till den lärprocess som det innebär att finna 

sig tillrätta i ett nytt hemland. 

Den som önskar ska kunna få en värdfamilj eller en kontaktperson för att man tidigt ska 

känna en samhörighet med lokalsamhället. Det ger också en ökad möjlighet att ställa 

konkreta frågor om praktiska saker till en medborgare som inte är knuten till kommunens 

förvaltningar. 

Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i 

samhället. Nyanlända behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår 

kommun introduceras och erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande 

insatser och insatser genom civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala 

deltagandet. I Håbo kommun är kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika 

viktiga för att etableras i samhället. Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det 

sociala deltagandet utifrån de svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i 

samhället. Det innebär även, att familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor. 

Håbo har ett rikt föreningsliv som kan bidra på flera sätt till att nyanlända snabbare kan ta 

del av det svenska samhället, dess normer och kultur. Att ha ett aktivt fritidsliv bidrar till att 

knyta nya kontakter, komma in i ett sammanhang på bostadsorten och inte minst att kunna 

praktisera och utveckla de nyvunna kunskaperna i svenska språket. 

Idrottsföreningarna har en viktig roll i att bidra till en god hälsa genom regelbunden motion. 

Deltagandet i en idrottsförenings verksamhet skapar rutiner och ger goda möjligheter att 

knyta nya kontakter med andra verksamma inom idrotten. De nyanlända som redan utövar 

en idrott kan idrottens språk och att delta i idrottsverksamhet öppnar kommunikationsvägar. 

Fakta om skolgång 

Skolan är skyldig att göra en bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Alla 

nyanlända grundskolebarn ska enligt lag vara kartlagda inom två månader utifrån ett 

kartläggningsmaterial. Personal på skolan ansvarar för kartläggningen. Bedömningen 

ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i 

årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i 

svenska skolan. 
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Delaktighet ses vid sidan av det svenska språket som en av de viktigaste faktorerna för en 

väl fungerande integrationsprocess. Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en 

viktig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med 

barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten 

utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och 

språkutveckling för både föräldrar och barn. Samarbetet mellan berörda aktörer i 

mottagandet av nyanlända, barnomsorg och hälso- och sjukvården behöver stärkas så att 

nyanlända tar del av dessa insatser i större utsträckning.    

I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande 

genom: 

a) Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska levnadsvillkor 

med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män, flickor och 

pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället 

b) Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet för 

att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer eller värderingar 

om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i etableringen, eller som 

inte tar del i etableringsinsatser till följd av föräldraledighet  

 

5. Etableringsprocessen för nyanlända 

Första fasen – anvisning, max 2 månader 

1. Ansvarig tjänsteman tar emot information från Migrationsverket då en person/familj blir 

anvisad till Håbo kommun. Vid detta tillfälle har personen fått information och accepterat 

Håbo som anvisningskommun. 

2. Ansvarig tjänsteman undersöker bostadsalternativ och meddelar Migrationsverket. 

3. Ansvarig tjänsteman inleder kontakt med anvisad person/familj via mail/brev med 

information om bostad och hur man tar sig till kommunen, skolor, arbetsplatser mm skickas 

ut. Information inhämtas från de nyanlända om dem själva. 

4. De nyanlända får information om hur de folkbokför sig. 

Andra fasen – ankomst till kommunen 

5. Migrationsverket hjälper till att boka resa till kommunen. Migrationsverket bestämmer 

mötesplats och tid med ansvarig tjänsteman. 

6. Ankomst till kommunen, nyanländ tas emot av ansvarig tjänsteman som visar bostaden, 

kontrakt tecknas. Ansvarig tjänsteman informerar om hur man ställer sig i kö till 

hyreslägenhet. Den nyanlände informeras om att bostadskontraktet är tidsbegränsat och att 

han/hon har ansvar för att skaffa egen bostad innan kontraktet löper ut. 
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7. Ansvarig tjänsteman hjälper till med att inhandla första förnödenheter, visar praktiskt 

exempelvis hur tvättmaskin mm fungerar. Ansvarig tjänsteman överlämnar och går igenom 

information om Håbo kommun, bussar, bibliotek, kontaktpersoner o.s.v. 

8. När folkbokföring är registrerad bokas tid för möte med handläggare på 

Arbetsförmedlingen, som ansvarar för etableringsprogram för den nyanlände. 

9. Ansvarig tjänsteman arbetar aktivt som komplement till Arbetsförmedlingen för att 

skapa/hitta praktikplatser. 

Kommunens målsättning är att nyanlända ska vara en integrerad del i kommunen innan 

etableringsperioden är slut. Etableringsprogrammet, som upprättas mellan individen och 

arbetsförmedlingen, är det styrande dokumentet för nyanländas planering av arbete och egen 

försörjning. Etableringsprogrammet har krav på deltagande och beskriver de planerade 

aktiviteterna och vilka aktörer som levererar aktiviteterna. Exempel på insatser är 

arbetsträning med handledning, nystartsjobb, praktik. 

De obligatoriska aktiviteterna i etableringsprogrammet, SFI och samhällsorientering 

ansvarar kommunen för. Dessa två aktiviteter ska erbjudas individen snarast. Kommunen 

meddelar arbetsförmedlingen om nyanländ med etableringsprogram inte deltar i SFI-

undervisningen.  

 

6. Självförsörjning framför bidrag 

Arbete och därmed egen försörjning är grunden för ett gott och självständigt liv. Det är 

utgångspunkten för att vara en aktiv del av samhället. Sysslolöshet leder till passivitet och i 

förlängningen till utanförskap. 

Att arbeta är ett snabbspår till att lära sig svenska. Varje person som anländer till Sverige har 

med sig erfarenheter och kunskaper. Att utreda anställningsbarheten utgör basen för att gå 

vidare med ett individuellt handlingsprogram som snarast ska leda till sysselsättning. Om 

Fakta om etableringsansvaret 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som 

har fått uppehållstillstånd. När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett 

etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Etableringssamtalen ska leda fram till ett 

beslut om etableringsplan. Det beslutet ska fattas senast inom två månader efter 

beviljat uppehållstillstånd eller inresa i landet för de personer som fått sitt 

uppehållstillstånd beviljat innan inresa. 

Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska 

(SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser 

inom det sociala området. 
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personen inte är omedelbart anställningsbar ska fokus vara att rätta till bristerna: det kan 

handla om svenskundervisning, kompletterande utbildning, validering, lärlingsplats etc. 

Arbetsförmedlingen har ansvaret för kartläggning och handlingsprogram. 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen 

efterfrågas. Håbo ska därför samverka med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet 

för att nyanländas kompetenser och erfarenheter ska matchas med rekryteringsbehoven hos 

företag som är verksamma i kommunen. 

De nyanlända som redan har en god utbildning måste få chansen att få den validerad så att 

man snabbt kan få verka inom sitt kompetensområde. Kommunen kan bidra till att öka 

chansen att få kombinera praktik och språkstudier i svenska för en snabbare väg till såväl 

jobb som goda kunskaper i svenska. Den nya form av SFI som kallas ”Yrkes-SFI” och som 

har inriktningen att nyanlända snabbt ska komma i arbete är exempel på en väg till 

självförsörjning. 

 

7. Kommunens nämnder 

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta strategins mål och inriktning i 

samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med 

verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet. 

 

8. Övrigt 

Radikalisering 

Förebyggande av radikalisering och våldsfrämjande extremism handlar till stor del om att 

minska individers känsla av utanförskap och frustration. En väg är att erbjuda naturliga 

”bra” platser för individerna att skaffa sin nya tillhörighet. 

Fakta om försörjning 

Den som deltar i etableringsuppdraget har en etableringsplan som är en individuell 

handlingsplan. Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare 

arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den som är 

nyanländ ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. 

Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning som sedan betalas ut av 

Försäkringskassan. Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. 

Etableringsersättningen betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och 

gäller under den tid personen deltar i aktiviteterna i planen. 

Försäkringskassa kan besluta om tilläggsersättningar och bostadsersättning. 
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Detta kan vara inom skola, arbete, föreningsliv idrott osv. Arbetet mot radikalisering måste 

ingå i den ordinarie strukturen runt individen, där ungdomar i riskzonen för att hamna i ett 

problematiskt beteende uppmärksammas. Skola, socialtjänst, föreningsliv, alla de platser och 

personer som möter ungdomarna bör ha basala kunskaper och känna till tecken och 

symboler som pekar på att en person kan finnas i en radikaliseringsprocess. Särskilda 

utbildningsinsatser för kommunen ger basala kunskaper kring ämnet. Målgrupper är lärare, 

socialsekreterare, sjukvårdspersonal, fritidsledare, personal i offentliga verksamheter etc. 

Föräldrar och vårdnadshavare bör också rustas med information och verktyg så att de känner 

igen symboler och tecken så att man vet när man ska bli orolig. Om någon känner oro för en 

viss individ ska det finnas en uttalad väg in i kommunen dit man kan vända sig med sin oro. 

Sådan oro ska alltid generera ett tips till polisen. Information om vem man vänder sig till 

kommer att läggas ut på kommunens hemsida. 

Engagemang 

Det ska vara lätt för de medborgare, företag och föreningar som vill engagera sig i ett gott 

mottagande av nyanlända i Håbo. I kommunen finns en integrationssamordnare och 

information finns samlad på kommunens hemsida. 

Avslutning 

Flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor. Det är viktiga svenska värderingar 

som bör omfattas av alla som lever och bor här. 
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1. Inledning 

Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som kommer från utlandet och 

väljer att bosätta sig här att komma in i det svenska samhället. Men med dessa möjligheter 

följer skyldigheter. Ansvaret ligger på den enskilde att utbilda sig, skaffa jobb, bli 

självförsörjande, lära sig språket och att följa de regler och lagar som råder i Sverige. 

Invandrare är inget enhetligt kollektiv, utan enskilda människor med olika ursprung, 

utbildningsbakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Men vad som gäller alla som kommer 

hit är att för att integrationen ska lyckas krävs såväl samhällets stöd som den enskildes 

delaktighet och vilja att bli en del av det svenska samhället. 

Diskriminering och rasism står i strid med våra demokratiska värderingar och ska aldrig 

tolereras. Kommunen har ett ansvar för att människor behandlas lika, oavsett härkomst. Den 

som kommer hit har i sin tur att respektera de värderingar som råder här, till exempel den 

enskildes rätt till självbestämmande och människors lika värde. 

Denna integrationsstrategi lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper 

i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och 

självförsörjning. 

Kommunens skyldigheter och den enskildes ansvar går hand i hand. 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett 

bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i 

samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en 

positiv tillgång. 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare, 

förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet 

har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun. 

Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att 

integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även 

skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för 

etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett 

aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning, 

vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling. 
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2. Syfte 

I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen 

(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt 

samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är 

inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras, 

även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning, 

beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och 

styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända. Det 

gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt. För att uppnå målet är 

civilsamhället och föreningslivets engagemang, kunskaper och möjligheter viktiga att 

uppmuntra och tillvarata. 

Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom 

• att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad 

• att de nyanlända blir en integrerad del av Håbo kommun 

• att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt 

• att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar 

• att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att 

kommunen kan tillvarata detta engagemang 

 

  

Fakta om avgränsning 

Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun 

enligt bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför 

anvisningen har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i 

Sverige. I målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FNs flyktingorgan 

UNHCR flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan 

mottagandet i Sverige. 

En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ under 

den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser. Inom 

utbildningsområdet anses en elev vara nyanländ under 4 år. Rätten till utbildning är 

kopplad till personens rätt att vistas i Sverige och deras bosättning i Håbo kommun.  
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3. Integration och ansvar i Håbo kommun 

Håbo är ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och 

delaktighet.  

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019 - 2021 är 

Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända. 

Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom  

a) bosättning och mottagande 

b) arbete och utbildning 

c) hälsa  

 

3.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända 

flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i 

en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för 

asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till 

exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.  

Det kommunala ansvaret för nyanlända avser: 

a) Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktisk hjälp vid 

mottagandet 

b) Förskola och skola 

c) Utbildning i svenska för invandrare, SFI 

d) Vuxenutbildning 

e) Samhällsorientering 

3.2 Den enskildes ansvar i mottagandet 

De nyanlända har ett eget ansvar för sin integration och har skyldigheter i relation till 

kommunen. I Flyktingkonventionens artikel 2 stipuleras flyktingens ansvar att anpassa sig 

till sitt nya hemland genom att iaktta lagar, regler, normer och värderingar. 

Detta kan kortfattat beskrivas på följande vis: 

a) Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad 

b) Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska 

c) Den nyanlände gör sig anställningsbar 

d) Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och 

respektera det svenska samhället 

e) Den nyanlände söker och finner ett eget boende 

f) Den nyanlände respekterar svenska värderingar  

g) Den nyanlände respekterar de svenska diskrimineringsgrunderna att individer inte 

särbehandlas utifrån kön, sexuell läggning, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 

funktionsvariation. 
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4. Integrationsmål 

För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål: 

a) Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

b) Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden 

c) 85 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

d) Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt 

deltagande 

 

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringslivet, 

civilsamhället och föreningslivet. Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett 

ekonomiskt hållbart sätt, vilket finansieras genom schablonersättningar från 

Migrationsverket under 2 år. Extern finansiering från andra aktörer är även ett viktigt inslag 

för att möjliggöra utvecklingsbehov i till exempel samverkan med civilsamhället och 

föreningsliv.  

Berörda nämnder och styrelser arbetar utifrån de prioriterade områdena om bosättning och 

mottagande av nyanlända, arbete och utbildning samt hälsa för att uppnå de övergripande 

målen.  

4.1 Bosättning och mottagande av nyanlända 

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända 

som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett 

självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån 

bosättningslagen upphör. 

Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till 

nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun 

genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som 

anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot 

efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur 

många asylsökande som redan vistas i kommunen.  

För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det 

finns tillgång till anpassade bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola och 

rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom 

Håbohus och de kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör 

samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att segregerade 

områden bildas. 

Håbohus arbetar även aktivt med att erbjuda sysselsättning för unga och personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden som ett led i integrationsarbetet. 

Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja 

integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån 

flera omvärldsfaktorer som spelar in.  

I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom: 
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a) Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds bostadskontrakt 

under 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen, boendet kan förlängas vid 

prövning med maximalt 1år i fall där etableringsperioden inte hunnit slutföras 

b) Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka 

boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under 

etableringsperioden 

 

4.2 Bostadsstrategi 

Håbo kommun har ett ansvar, enligt lag (2016:38) att ombesörja bostäder för nyanlända som 

anvisas till kommunen. Dagens situation med ett underskott på bostäder i kommunen gör att 

mottagandet behöver ett stort fokus på att hitta många olika lösningar. 

 

Kommunen erbjuder ett boendealternativ. Om den nyanlände väljer att avvisa detta, ligger 

hela ansvaret på nyanlände att finna en bostad. Den nyanländes personliga ansvar i att, efter 

etableringstidens slut, ha funnit en egen bostad är utgångspunkten i vår strategi. 

 

Håbo kommuns strategi avseende bostäder för nyanlända: 

 Spridning ska främjas före koncentration och volym. 

 Bostäder med närhet till kollektivtrafik ska prioriteras. 

 Bostäder med nära tillgång till skolgång och föreningsliv ska prioriteras för familjer 

med barn. 

 Tillfälliga byggnader får bara användas i undantagsfall. 

 Bostäderna ska ha en god geografisk fördelning i hela kommunen. 

 Kontrakten är tidsbegränsade. Den nyanlände förväntas ha ett eget bostadskontrakt 

senast vid etableringstidens slut. Här ligger det personliga ansvaret på den nyanlände 

att så fort som möjligt finna ett eget boende. 

 Ett maximalt antal boende per lägenhet. 

 Besiktning av boende för att tillgodose att regelverk efterlevs. 
 

4.3 Utbildning och arbetsmarknad 

Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och 

delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en 

känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar 

till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. Även nyanlända barn 

och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig utbildningskvalitet och 

integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns deltagande i förskola är en 

främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling.  

I Håbo kommun strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller 

studier inom två år från mottagande i kommunen. 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som tillsammans med Håbo kommun ansvarar för 

den nyanländes etableringsinsatser genom att upprätta en etableringsplan med individuellt 

utformade och stödjande insatser för att nå arbetsmarknaden. I etableringsplanen kan ingå 
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språkutbildning, samhällsorientering, arbetsförberedande praktik och validering av tidigare 

betyg och kunskaper.   

För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i 

samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Det svenska språket är 

den enskilt viktigaste faktorn för en lyckad integration. 

I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde 

och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå 

arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under 

integrationsprocessen.  

I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att 

möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan 

kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå 

arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är 

viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden. 

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda 

och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. I Håbo kommun har alla invånare 

samma rätt till hjälp och stöd samt samma skyldigheter och ansvar. 

 

För att unga personer så fort som möjligt ska kunna komma in i samhället är det av stor vikt 

att de skyndsamt påbörjar sin skolgång och att de lär sig det svenska språket. Skolstarten ska 

ske snarast i samband med bosättningen i Håbo. 

Ambitionen är en klassplacering med barn i samma ålder och att närhetsprincipen ska 

bestämma vilken skola man ska gå i, men andra faktorer kan påverka och individuella 

bedömningar måste ske. 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att regler och riktlinjer tas fram för mottagande 

av nyanlända barn i förskola, grundskola samt introduktionsprogram samt för vuxna med 

behov av SFI eller annan kompletterande utbildning. Sexualundervisning och samarbete 

med ungdomsmottagningen prioriteras för nyanlända som en del av arbetet för ökad 

jämlikhet och likvärdig respekt för de olika könen såväl som arbetet mot hedersförtryck. 

Studieförbund och föreningar kan vara goda komplement till skolan i både språkintroduktion 

och språkträning. Skolan har också en viktig roll som samlingspunkt för hela den nyanlända 

familjen. Föräldrar kan träffa andra föräldrar i den öppna förskolan. 
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4.4 Delaktighet 

Kommunens uppdrag är att underlätta för nyanlända att skapa en grund till en ny tillvaro och 

till ett nytt hem. Så långt det är möjligt ska redan befintliga strukturer användas och arbetet 

ska bygga på människors engagemang i lokalsamhället. Kvaliteten i arbetet med etablering 

av nyanlända ska skapa en stabilitet i mottagandet. När man har bosatt sig i Håbo kommun 

ska man också vilja stanna kvar. 

Mottagandet ska inom alla områden präglas av en välkomnade och konstruktiv anda med 

målet att skapa en trygg tillvaro genom att bidra till den lärprocess som det innebär att finna 

sig tillrätta i ett nytt hemland. 

Den som önskar ska kunna få en värdfamilj eller en kontaktperson för att man tidigt ska 

känna en samhörighet med lokalsamhället. Det ger också en ökad möjlighet att ställa 

konkreta frågor om praktiska saker till en medborgare som inte är knuten till kommunens 

förvaltningar. 

Genom förebyggande och hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i 

samhället. Nyanlända behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår 

kommun introduceras och erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande 

insatser och insatser genom civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala 

deltagandet. I Håbo kommun är kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika 

viktiga för att etableras i samhället. Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det 

sociala deltagandet utifrån de svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i 

samhället. Det innebär även, att familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor. 

Håbo har ett rikt föreningsliv som kan bidra på flera sätt till att nyanlända snabbare kan ta 

del av det svenska samhället, dess normer och kultur. Att ha ett aktivt fritidsliv bidrar till att 

knyta nya kontakter, komma in i ett sammanhang på bostadsorten och inte minst att kunna 

praktisera och utveckla de nyvunna kunskaperna i svenska språket. 

Idrottsföreningarna har en viktig roll i att bidra till en god hälsa genom regelbunden motion. 

Deltagandet i en idrottsförenings verksamhet skapar rutiner och ger goda möjligheter att 

knyta nya kontakter med andra verksamma inom idrotten. De nyanlända som redan utövar 

en idrott kan idrottens språk och att delta i idrottsverksamhet öppnar kommunikationsvägar. 

Fakta om skolgång 

Skolan är skyldig att göra en bedömning av nyanlända elevers kunskaper. Alla 

nyanlända grundskolebarn ska enligt lag vara kartlagda inom två månader utifrån ett 

kartläggningsmaterial. Personal på skolan ansvarar för kartläggningen. Bedömningen 

ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i 

årskurs och undervisningsgrupp inom två månader från att hon eller han skrivits in i 

svenska skolan. 
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Delaktighet ses vid sidan av det svenska språket som en av de viktigaste faktorerna för en 

väl fungerande integrationsprocess. Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en 

viktig aktör i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med 

barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten 

utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och 

språkutveckling för både föräldrar och barn. Samarbetet mellan berörda aktörer i 

mottagandet av nyanlända, barnomsorg och hälso- och sjukvården behöver stärkas så att 

nyanlända tar del av dessa insatser i större utsträckning.    

I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande 

genom: 

a) Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska levnadsvillkor 

med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män, flickor och 

pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället 

b) Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet för 

att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer eller värderingar 

om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i etableringen, eller som 

inte tar del i etableringsinsatser till följd av föräldraledighet  

 

5. Etableringsprocessen för nyanlända 

Första fasen – anvisning, max 2 månader 

1. Ansvarig tjänsteman tar emot information från Migrationsverket då en person/familj blir 

anvisad till Håbo kommun. Vid detta tillfälle har personen fått information och accepterat 

Håbo som anvisningskommun. 

2. Ansvarig tjänsteman undersöker bostadsalternativ och meddelar Migrationsverket. 

3. Ansvarig tjänsteman inleder kontakt med anvisad person/familj via mail/brev med 

information om bostad och hur man tar sig till kommunen, skolor, arbetsplatser mm skickas 

ut. Information inhämtas från de nyanlända om dem själva. 

4. De nyanlända får information om hur de folkbokför sig. 

Andra fasen – ankomst till kommunen 

5. Migrationsverket hjälper till att boka resa till kommunen. Migrationsverket bestämmer 

mötesplats och tid med ansvarig tjänsteman. 

6. Ankomst till kommunen, nyanländ tas emot av ansvarig tjänsteman som visar bostaden, 

kontrakt tecknas. Ansvarig tjänsteman informerar om hur man ställer sig i kö till 

hyreslägenhet. Den nyanlände informeras om att bostadskontraktet är tidsbegränsat och att 

han/hon har ansvar för att skaffa egen bostad innan kontraktet löper ut. 
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7. Ansvarig tjänsteman hjälper till med att inhandla första förnödenheter, visar praktiskt 

exempelvis hur tvättmaskin mm fungerar. Ansvarig tjänsteman överlämnar och går igenom 

information om Håbo kommun, bussar, bibliotek, kontaktpersoner o.s.v. 

8. När folkbokföring är registrerad bokas tid för möte med handläggare på 

Arbetsförmedlingen, som ansvarar för etableringsprogram för den nyanlände. 

9. Ansvarig tjänsteman arbetar aktivt som komplement till Arbetsförmedlingen för att 

skapa/hitta praktikplatser. 

Kommunens målsättning är att nyanlända ska vara en integrerad del i kommunen innan 

etableringsperioden är slut. Etableringsprogrammet, som upprättas mellan individen och 

arbetsförmedlingen, är det styrande dokumentet för nyanländas planering av arbete och egen 

försörjning. Etableringsprogrammet har krav på deltagande och beskriver de planerade 

aktiviteterna och vilka aktörer som levererar aktiviteterna. Exempel på insatser är 

arbetsträning med handledning, nystartsjobb, praktik. 

De obligatoriska aktiviteterna i etableringsprogrammet, SFI och samhällsorientering 

ansvarar kommunen för. Dessa två aktiviteter ska erbjudas individen snarast. Kommunen 

meddelar arbetsförmedlingen om nyanländ med etableringsprogram inte deltar i SFI-

undervisningen.  

 

6. Självförsörjning framför bidrag 

Arbete och därmed egen försörjning är grunden för ett gott och självständigt liv. Det är 

utgångspunkten för att vara en aktiv del av samhället. Sysslolöshet leder till passivitet och i 

förlängningen till utanförskap. 

Att arbeta är ett snabbspår till att lära sig svenska. Varje person som anländer till Sverige har 

med sig erfarenheter och kunskaper. Att utreda anställningsbarheten utgör basen för att gå 

vidare med ett individuellt handlingsprogram som snarast ska leda till sysselsättning. Om 

Fakta om etableringsansvaret 

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som 

har fått uppehållstillstånd. När en person fått uppehållstillstånd har han eller hon ett 

etableringssamtal med en arbetsförmedlare. Etableringssamtalen ska leda fram till ett 

beslut om etableringsplan. Det beslutet ska fattas senast inom två månader efter 

beviljat uppehållstillstånd eller inresa i landet för de personer som fått sitt 

uppehållstillstånd beviljat innan inresa. 

Kommunen har ansvar för mottagande, bostadsförsörjning, undervisning i svenska 

(SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, skola, barnomsorg och insatser 

inom det sociala området. 
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personen inte är omedelbart anställningsbar ska fokus vara att rätta till bristerna: det kan 

handla om svenskundervisning, kompletterande utbildning, validering, lärlingsplats etc. 

Arbetsförmedlingen har ansvaret för kartläggning och handlingsprogram. 

Arbetsförmedlingen har möjlighet att matcha med orter och arbetsgivare där kompetensen 

efterfrågas. Håbo ska därför samverka med arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet 

för att nyanländas kompetenser och erfarenheter ska matchas med rekryteringsbehoven hos 

företag som är verksamma i kommunen. 

De nyanlända som redan har en god utbildning måste få chansen att få den validerad så att 

man snabbt kan få verka inom sitt kompetensområde. Kommunen kan bidra till att öka 

chansen att få kombinera praktik och språkstudier i svenska för en snabbare väg till såväl 

jobb som goda kunskaper i svenska. Den nya form av SFI som kallas ”Yrkes-SFI” och som 

har inriktningen att nyanlända snabbt ska komma i arbete är exempel på en väg till 

självförsörjning. 

 

7. Kommunens nämnder 

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta strategins mål och inriktning i 

samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med 

verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet. 

 

8. Övrigt 

Radikalisering 

Förebyggande av radikalisering och våldsfrämjande extremism handlar till stor del om att 

minska individers känsla av utanförskap och frustration. En väg är att erbjuda naturliga 

”bra” platser för individerna att skaffa sin nya tillhörighet. 

Fakta om försörjning 

Den som deltar i etableringsuppdraget har en etableringsplan som är en individuell 

handlingsplan. Syftet är att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma närmare 

arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning. Under två års tid kan den som är 

nyanländ ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. 

Arbetsförmedlingen beslutar om etableringsersättning som sedan betalas ut av 

Försäkringskassan. Den som omfattas av etableringsinsatserna har rätt till ersättning. 

Etableringsersättningen betalas ut från och med att etableringsplanen upprättas och 

gäller under den tid personen deltar i aktiviteterna i planen. 

Försäkringskassa kan besluta om tilläggsersättningar och bostadsersättning. 
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Detta kan vara inom skola, arbete, föreningsliv idrott osv. Arbetet mot radikalisering måste 

ingå i den ordinarie strukturen runt individen, där ungdomar i riskzonen för att hamna i ett 

problematiskt beteende uppmärksammas. Skola, socialtjänst, föreningsliv, alla de platser och 

personer som möter ungdomarna bör ha basala kunskaper och känna till tecken och 

symboler som pekar på att en person kan finnas i en radikaliseringsprocess. Särskilda 

utbildningsinsatser för kommunen ger basala kunskaper kring ämnet. Målgrupper är lärare, 

socialsekreterare, sjukvårdspersonal, fritidsledare, personal i offentliga verksamheter etc. 

Föräldrar och vårdnadshavare bör också rustas med information och verktyg så att de känner 

igen symboler och tecken så att man vet när man ska bli orolig. Om någon känner oro för en 

viss individ ska det finnas en uttalad väg in i kommunen dit man kan vända sig med sin oro. 

Sådan oro ska alltid generera ett tips till polisen. Information om vem man vänder sig till 

kommer att läggas ut på kommunens hemsida. 

Engagemang 

Det ska vara lätt för de medborgare, företag och föreningar som vill engagera sig i ett gott 

mottagande av nyanlända i Håbo. I kommunen finns en integrationssamordnare och 

information finns samlad på kommunens hemsida. 

Avslutning 

Flickor och pojkar, män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

och ska delta i undervisning och yrkesliv på lika villkor. Det är viktiga svenska värderingar 

som bör omfattas av alla som lever och bor här. 
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Inkomna synpunkter och reflektioner från remissinstanser: 

 Inspel från förvaltningarna som deltagit i arbetet markeras i gult och redovisas med vem 

som lämnat synpunkten      

Inspel från integrationsnätverket och Sverige-finska samrådsgruppen redovisas i turkost och 

tydliggörs med vem som lämnat synpunkten 

Inspel från gruppledare för de politiska partierna redovisas i grönt och tydliggörs med vem 

som lämnat synpunkten 

1. Inledning 

Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan alla människor oavsett 

bakgrund. Integration utgår från våra demokratiska värderingar om allas rätt att delta i 

samhället på lika villkor. I Håbo kommun har alla människor samma värde och ses som en 

positiv tillgång. Tillsammans skapar vi ett interkulturellt samhälle där människor med olika 

språk och kulturer interagerar med varandra och ges möjlighet att växa och utvecklas utifrån 

sina individuella förutsättningar.  

I strategin används vissa termer och begrepp, nedan förklaras några av dessa: 

nyanländ – person, barn eller vuxen med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd som 

anvisats till Håbo kommun genom Migrationsverket.  

kvotflykting – person, barn eller vuxen med permanent uppehållstillstånd som beviljats 

flyktingstatus genom FN’s flyktingorgan UNHCR och anvisats till Håbo kommun 

asylsökande - ansökt om uppehållstillstånd, väntar på beslut, boende i asylboende genom 

Migrationsverket eller inneboende hos släkt och vänner 

ensamkommande barn - barn eller ungdom utan vårdnadshavare i Sverige, asylsökande 

eller beviljats uppehållstillstånd, anvisas till kommun som ansvar för att barnet får det stöd 

och hjälp den behöver enligt socialtjänstlagen 

bosättningslagen (2016:38) – reglerar kommunens ansvar att efter anvisning ta emot 

nyanländ för bosättning  

integration – tillhörighet i samhället, olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med 

varandra 

etablering – komma in i samhället…  

etableringsinsatser 

SFI – svenska för invandrare, utbildning i svenska för personer som är folkbokförda i 

Sverige och saknar grundläggande kunskaper i svenska, heltidsstudier motsvarar 15h per 

vecka 

Mottagandet av nyanlända är ett gemensamt ansvar i Håbo. Kommuninvånare, 

förtroendevalda, kommunala verksamheter och framförallt civilsamhället och föreningslivet 

har stor betydelse för att lyckas med uppdraget om integration och etablering i vår kommun. 

Håbo kommun ska ge möjlighet och stödja nyanlända som bosätter sig i kommunen att 

integreras och etableras på ett gynnsamt sätt. Med dessa möjligheter åligger det även 

skyldigheter där den nyanlände åtar sig att delta i den planering som upprättas för 

etableringsprogrammet för att lära sig språket, utbildas och nå arbetsmarknaden. Genom ett 

aktivt deltagande av den enskilde skapas förutsättningar för integration och självförsörjning, 

vilket bidrar till en positiv samhällsutveckling.  

Kommunen har under senare år stått inför stora utmaningar i mottagandet av nyanlända. Vid 

den stora flyktingvågen 2015-2016 krävdes stora omställningar, snabba beslut och 
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förändrade arbetssätt för att möta de utmaningar som följde. Mottagandet, av både 

ensamkommande barn och nyanlända som anvisas enligt bosättningslagen har minskat under 

2019 och 2020. Prognosen för kommande år är dock osäker och påverkas av flera 

omvärldsfaktorer. Förslag från kultur och fritidsförvaltningen: Ett aktivt, regelbundet och 

strategiskt arbete med integration är nödvändigt för att skapa ett samhälle där ingen person 

missgynnas strukturellt. Genom att utveckla en kommunövergripande integrationsstrategi 

skapas förutsättningar för ett integrerat, långsiktigt och ekonomiskt hållbart mottagande av 

nyanlända i Håbo kommun. 

Från integrationsnätverket: 

Förslaget är i första hand inriktat på en strategi för kommunens verksamheter.  

Möjligheterna för civilsamhället, föreningar och näringslivet att bidra till ett framgångsrikt 

integrationsarbete bör uppmärksammas mer.  Det arbete som dessa utför idag bör redovisas i 

bakgrundsbeskrivningen. Strategin bör ange att samarbete enligt IOP, idéburet offentligt 

partnerskap, är en grundbult i kommunens integrationsarbete. Strategin bör gå vidare till 

konkreta handlingsplaner där samarbetet med civilsamhället tydliggörs och då kan IOP spela 

stor roll.  

 

Vänsterpartiet: Håbo kommun ska ge möjligheter och underlätta för dem som väljer att 

bosätta sig här och komma in i samhällsgemenskapen. Full delaktighet innebär möjligheter 

och skyldigheter. En stor del av ansvaret för att lyckas i integrationen ligger på den enskilde 

själv. Att bli en del av folkrörelser, bilda eller utbilda sig, vara aktivt arbetssökande, bli 

självförsörjande, lära sig språket och ta in kunskaper om hur det svenska samhället fungerar 

samt dela med sig av sina egna kunskaper om hur det kan fungera annorlunda. Invandrare 

eller flykting är inget enhetligt kollektiv, utan enskilda människor med olika ursprung, 

utbildningsbakgrund, erfarenheter och förutsättningar. Stödet ska anpassas efter varje 

individs förutsättningar. Men vad som gäller alla som kommer hit är att för att integrationen 

ska lyckas krävs såväl samhällets stöd som den enskildes delaktighet och vilja att bli en del 

av det svenska samhället.  

Diskriminering och rasism står i strid med våra demokratiska värderingar och ska aldrig 

tolereras. Kommunen har ett ansvar för att människors förutsättningar tas tillvara, oavsett 

härkomst. Det ska finnas en ömsesidighet i att lära av varandra. Kommunens skyldigheter 

och den enskildes ansvar går hand i hand. 

Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom att 

• tillräckligt stöd ges till den nyanlända under etableringsperioden att självförsörjning och 

eget boende blir möjlig  

• stödja den nyanlända i integrationsprocessen till full delaktighet i kommunen   

• kommunen avsätter erforderliga resurser för arbetet, de statliga stöden ska användas fullt ut 

• samverkan mellan de offentliga, frivilliga, privata och ideella krafter utvecklas och 

intensifieras i integrationsarbetet 

• dialog kring möjligheter och svårigheter i integrationsarbetet hålls öppen och levande  

• arbetet utgår från de tre hållbarhets dimensioner, ekonomisk, social och miljö 

 

2. Syfte 

I Håbo kommuns integrationsstrategi anges kommunens ansvar utifrån bosättningslagen 

(2016:38) och ansvar i att skapa goda förutsättningar till integration och etablering i vårt 

samhälle genom bostäder, arbete och utbildning och god hälsa för våra nyanlända. Det är 

inte enbart kommunen som har ett ansvar för att de nyanlända ska integreras och etableras, 
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även den nyanländes eget ansvar lyfts fram. Strategin är en gemensam viljeinriktning, 

beslutad av kommunfullmäktige, i hur kommunens berörda förvaltningar, nämnder och 

styrelse ska arbeta utifrån respektive ansvarsområde i mottagandet av nyanlända. Det 

gemensamma målet är att skapa en så bra integration som möjligt. För att uppnå målet är 

civilsamhället och föreningslivets engagemang, kunskaper och möjligheter viktiga att 

uppmuntra och tillvarata. 

3. Avgränsning 

Integrationsstrategin omfattar de nyanlända individer som anvisas till Håbo kommun enligt 

bosättningslagen, vilket omfattar vuxna och barn som anvisas kommunen. Inför anvisningen 

har de nyanlända beviljats permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. I 

målgruppen ingår även kvotflyktingar som klassats inom FN’s flyktingorgan UNHCR 

flyktingkvot. Kvotflyktingar beviljas permanent uppehållstillstånd innan mottagandet i 

Sverige. En vuxen individ som tas emot enligt bosättningslagen benämns som nyanländ 

under den tidsperiod som hen omfattas av lagen om etableringsinsatser, vilket är 2 till 3 år 

från bosättning i kommunen. Tidsperspektivet om 2 till 3 år beror på hur lång tid det tar från 

mottagandet i kommunen till den enskilde kan påbörja etableringsprogrammet genom 

Arbetsförmedlingen.  

Inom utbildningsområdet anses en elev vara nyanländ under 4 år. Rätten till utbildning är 

kopplad till personens rätt att vistas i Sverige och deras bosättning i Håbo kommun.  

Förslag till ändring barn/utbildningskontoret: Skollagen har en egen definition på ordet 

nyanlända som skiljer sig utifrån bosättningslagen. En nyanländ elev är en elev som har 

flyttat till Sverige och påbörjat utbildning senare än hösten det år eleven fyllde 7år. En elev 

är nyanlända i 4 år från det att eleven började svensk skola för första gången, oberoende av 

vilken typ av uppehållstillstånd eleven har.   

I strategin hänvisas till den tid nyanlända omfattas av lagen om etableringsinsatser. Även 

efter etableringsinsatserna är avslutade och kommunens ansvar enligt bosättningslagen om 

att anordna bostäder upphört, finns ett fortsatt behov av att stärka och stötta målgruppen till 

att integreras och etableras i samhället. Här spelar civilsamhället och föreningslivet en viktig 

roll.  

Frågeställning kultur och fritidsförvaltningen: hur kan vi beskriva kommunens roll för 

utrikesfödda personer som inte omfattas av insatser enligt bosättningslagen? 

Från integrationsnätverket: Förslaget är avgränsat till nyanlända som anvisats till 

kommunen.  Vi anser att strategin även bör uppmärksamma även övriga kategorier som 

kommer till vår kommun från andra länder. 

 

4. Integration i Håbo kommun 

Håbo kommuns arbete med integration utgår från vår gemensamma vision Vårt Håbo 2030. 

Håbo är en inkluderande och mångfacetterad kommun som präglas av mångfald, öppenhet 

och tolerans. I Håbo lever vi tillsammans socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. 

Det innebär ett demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande 

och där alla är delaktiga. Vi tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet 

och formar något större. I Håbo har alla samma möjlighet att delta och växa. Stödet till 

utsatta grupper, resurssvaga och minoriteter är starkt.  
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Med utgångspunkt i kommunens fastställda mål om ett starkt lokalt näringsliv och 

arbetsmarknad i fokus, samt mötesplatser för alla och ett engagerat föreningsliv i fokus 

strävar vi gemensamt efter att nå en lyckad integration.  

Regional överenskommelse om integration och etablering i Uppsala län 2019-2021 är 

Uppsala läns avsiktsförklaring för ett gemensamt ansvar i mottagandet av nyanlända. 

Länets aktörer arbetar i samsyn för att skapa goda förutsättningar inom  

- bosättning och mottagande 

-  arbete och utbildning 

-  hälsa  

I Håbo utgår vårt strategiska arbete från länets tre prioriterade områden. 

4.1 Håbo kommuns ansvar i mottagandet av nyanlända 

Statliga myndigheter, regioner och kommuner har alla ett ansvar i mottagandet av nyanlända 

flyktingar, vilka beviljats ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd innan bosättning i 

en kommun. Utöver nyanlända flyktingar kan även asylsökande finnas i en kommun, för 

asylsökande har staten det huvudsakliga ansvaret, men kommunen har ansvar för till 

exempel barnomsorg, utbildning och boende och omsorg för ensamkommande barn.  

Det kommunala ansvaret för nyanlända avser: 

- Boende för nyanlända som anvisas till kommunen och vid behov praktiskt hjälp vid 

mottagandet 

- Förskola och skola 

- Utbildning i svenska för invandrare, SFI 

- Vuxenutbildning 

- Samhällsorientering 

- Vid behov kompletterande försörjningsstöd 

- Andra insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL eller lagen om stöd och service för vissa 

funktionshindrade, LSS, efter ansökan och individuell prövning  

  

5. Strategiska integrationsmål (?) 

I Håbo arbetar vi tillsammans för att nå ett integrerat samhälle där alla människor ges 

möjlighet att lyckas och utvecklas.  

För att nå en lyckad integration och integrerat samhälle är Håbo kommuns mål: 

- Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

- Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden – hur 

tänker vi kring ett mål som annan aktör ansvarar för gm etableringsinsatserna?  

- 50 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

Förslag från kommunstyrelsen: Nyanländas språkkunskaper ska vara så goda att 

språket inte ska vara ett hinder för etablering på arbetsmarknaden 
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- Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt 

deltagande  

Förslag till ändring kultur och fritidsförvaltningen: Håbo kommun ska skapa 

förutsättningar som främjar delaktighet och god hälsa 

För att uppnå målen förutsätts ett nära samarbete med offentliga aktörer, näringslivet, 

civilsamhället och föreningslivet. Mottagandet av nyanlända behöver även ske på ett 

ekonomiskt hållbart sätt, vilket finansieras genom schablonersättningar från 

Migrationsverket under 2 år. Extern finansiering från andra aktörer är även ett viktigt 

inslag för att möjliggöra utvecklingsbehov i till exempel samverkan med civilsamhället och 

föreningsliv.  

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: kommunen uppmuntrar sociala företag. 

Berörda nämnder och styrelser arbetar utifrån de prioriterade områdena om bosättning och 

mottagande av nyanlända, arbete och utbildning samt hälsa för att uppnå de övergripande 

målen.  

5.1 Bosättning och mottagande av nyanlända 

Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

Integrationsnätverket: Mottagandet och den kontinuerliga informationen  till de nyanlända m 

fl bör ses över. Under p. 5.1 måste mottagandet tydliggöras. Nu handlar texten bara om 

boende. Många kommuner har en koordinator för samordning med civilsamhället m fl. Vi 

tror biblioteket kan spela en stor roll i sammanhanget. Bostadsfrågan är akut för många 

nyanlända. Kommunen bör arbeta aktivt med att informera och hjälpa till med förmedling av 

bostäder även hos privata fastighetsägare.  Kvotflyktingar kan behöva anpassat boende. Det 

är angeläget att kommunen har register över beviljade anpassningsåtgärder och följer upp 

dem över tid.  

Sverige-finska samrådet: Vilket stöd tillhandahåller Håbo Kommun till nyanlända som inte 

lyckas hitta sin egen bostad?  

Finns det till exempel stödpersoner som kan underlätta bostadsökande/arbetssökandet? Vi 

vet att målgruppen lider av psykisk ohälsa  vilket får oss fundera hur den här målgruppen 

kommer klara åstadkomma hitta sin egen bostad? 

Kristdemokraterna: Det som är den svåraste knäckfrågan är ju bostadsfrågan. Vi kan inte 

binda upp för många sociala kontrakt på Håbohus och därför bör migranterna själva ordna 

en ny bostad efter en tid. Det rimliga vore ändå att man kunde se från fall till fall för 

förmågan att förstå systemet är långt ifrån lika hos vare sig "nysvenskar" eller 

"gammalsvenskar". Det får helt enkelt inte bli för stelbent. 

 

Strategi för att uppnå målet: 

En bostad är en grundläggande del för att möjliggöra en lyckad integration för de nyanlända 

som tas emot i vår kommun. De nyanlända har i detta ett stort eget ansvar i att hitta ett 

självständigt boende, i eller utanför kommunen, då kommunens ansvar utifrån 

bosättningslagen upphör. 

Genom bosättningslagen (2016:38) ansvarar kommunen för att tillhandahålla bostäder till 

nyanlända, med permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som anvisas vår kommun 

genom Migrationsverket. Kommunen tilldelas årligen ett kommuntal från Länsstyrelsen som 
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anger hur många nyanlända enligt bosättningslagen som kommunen är ansvarig att ta emot 

efter anvisning. Kommuntalet fördelas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknad och hur 

många asylsökande som redan vistas i kommunen.  

För att skapa goda förutsättningar för de som anvisas till Håbo är det av stor vikt att det 

finns tillgång till anpassade bostäder, allmänna kommunikationer, förskola och skola och 

rekreationsmöjligheter. I Håbo kommun finns ett gott samarbete mellan allmännyttan genom 

HåboHus AB och de kommunala förvaltningar som arbetar med frågor som rör 

samhällsutveckling och bostäder för att möjliggöra detta och undvika att segregerade 

områden bildas. I Håbohus ägardirektiv fördelas 5 % av beståndet till kommunen i form av 

sociala bostäder. Håbohus arbetar även aktivt med att erbjuda sysselsättning för unga och 

personer som står långt ifrån arbetsmarknaden som ett led i integrationsarbetet. 

Att inta ett långsiktigt perspektiv i planeringen av bostäder är av stor vikt för att främja 

integrationen av nyanlända, men även en utmaning i resurstilldelning och planering utifrån 

flera omvärldsfaktorer som spelar in.  

Förslag från Kommunstyrelsens förvaltning: Andelen trångbodda är högre bland födda 

utanför Europa som bott mindre än 10 år i Sverige. I denna grupp bor nästan var tredje 

person, 31 procent, i en bostad med fler än 2 personer per sovrum. Av de som är födda 

utanför Europa och som har bott minst 10 år i Sverige samt de som är födda i Europa är 

omkring 10 procent trångbodda enligt samma definition. Motsvarande andel bland inrikes 

födda med minst en inrikes född förälder är 2 procent.  

I Håbo kommun arbetar vi utifrån bosättning av nyanlända genom: 

- Nyanlända som tas emot enligt bosättningslagen (2016:38) erbjuds bostadskontrakt 

under 2 års tid från dagen de anlänt till kommunen, boendet kan förlängas vid 

prövning med 1år i fall där etableringsperioden inte hunnit slutföras 

- Nyanlända ges stöd i att ta ansvar för sin bostadssituation genom att aktivt söka 

boendelösningar utöver det som tillhandahålls av kommunen under 

etableringsperioden 

Kristdemokraterna: Nyanlända ges ett aktivt stöd att under etableringsfasen söka bostad där 

ansvaret vilar både på kommunen och den nyanlände. Vid avslutande av kontrakt skall 

barnkonventionens regler gälla om barns rätt till ett boende. Bostad först är ett koncept som 

har hjälpt många utsatta personer i samhället. Denna princip måste även gälla med 

migrationsarbetet. Om regeln med två år skall gälla måste det finnas omfattande 

stödåtgärder från samhället för att finna en alternativ bostad.  

 

5.2 Utbildning och arbetsmarknad 

Mål: nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden. 

50 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

Integrationsnätverket: Målet under 5.2 är otydligt och bör förtydligas. Kommunen bör aktivt 

ordna praktikplatser inom verksamheterna samt uppmuntra och stödja privata företag att ta 

emot praktikanter. Målet bör vara att SFI elever ges möjlighet till 

praktik/språkkafé/föreningsverksamhet etc  utanför SFI lektionerna. Föreningar skall 

uppmuntras att ta emot nyanlända, t ex genom extra föreningsbidrag. I strategin bör det 

tydliggöras hur personer med högskoleutbildning snabbt ska få hjälp med att validera sina 
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betyg. Många av de nyanlända vi träffat har vittnat om svårigheter i kontakterna med 

arbetsförmedlingen. Handläggarna är svåra att nå och kan inte erbjuda mycket hjälp.  Vi tror 

att en arbetsmarknadsenhet inom kommunen i nära samarbete med arbetsförmedlingen 

skulle kunna göra stor nytta när det gäller att hjälpa bland annat nyanlända till arbete, 

praktikplatser etc. 

 

Socialdemokraterna: man skriver rätt så detaljerat kring strategier för att uppnå integration 

där man delar upp det i tre strategiska integrationsmål för att uppnå integrationen i 

kommunen. Man pratar exempelvis om att 50% av eleverna på SFI ska klara en viss nivå. I 

och med att det är människor man talar om vad händer med resterande 50% där man , enligt 

dessa mål misslyckats med att uppnå integrationsmålen. Finns det någon tanke? Kan man 

göra något åt det eller låter man det vara. 

Kristdemokraterna: Nyanlända får en bred genomgång om möjlighet till studier och 

samtidigt kunna försörja sig. Nyanlända erbjuds så snabbt som möjligt praktikplatser för att 

kunna lära sig svenska på jobbet. Nyanlända ges alltid möjlighet att kommunicera via tolk 

under etableringsfasen för att förstå hur det sociala systemet fungerar. 

Strategi för att uppnå målet: 

Ett arbete är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa ökad inkludering och 

delaktighet hos människor. Genom att delta i arbetslivet får nyanlända språkkunskaper, en 

känsla av gemenskap och att bidra i samhället. Arbete möjliggör även självkänsla och bidrar 

till egen försörjning som leder till flera synergieffekter i vårt samhälle. Även nyanlända barn 

och ungdomars möjlighet till utbildning behöver präglas av likvärdig utbildningskvalitet och 

integreras i den ordinarie undervisningen. Även små barns deltagande i förskola är en 

främjande faktor för barnets integration genom språklig, kognitiv och social utveckling. Att 

barnen deltar i förskolan möjliggör även att kvinnor kan ta del av etableringsinsatser. 

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: Förskolan kan även stödja i föräldrastödjande 

insatser och vägleda var stöd kan söka och ges. 

I Håbo kommun strävar vi efter att nyanlända ska nå självförsörjning genom arbete eller 

studier inom två år från mottagande i kommunen. Nyanlända som bedöms sakna tillräcklig 

försörjning, beviljas försörjningsstöd efter ansökan och prövning enligt gällande 

lagstiftning
1
.   

Arbetsförmedlingen är den myndighet som ansvarar för den nyanländes etableringsinsatser 

genom att upprätta en etableringsplan med individuellt utformade och stödjande insatser för 

att nå arbetsmarknaden. I etableringsplanen kan ingå språkutbildning, samhällsorientering, 

arbetsförberedande praktik och validering av tidigare betyg och kunskaper.  

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: De som bott mindre än 10 år i Sverige och är 

födda utanför Europa förvärvsarbetar i lägre utsträckning än såväl övriga grupper av utrikes 

födda som inrikes födda. Denna grupp har också en otryggare ställning på arbetsmarknaden. 

Det är vanligare i denna grupp med tidsbegränsad anställning, att vara orolig för att bli 

arbetslös och att sakna inflytande över arbetet. 

                                                           
1
 Socialtjänstlagen (2001:453) 
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Det är en lägre andel som slutför gymnasiet i gruppen födda utanför Europa som bott mindre 

än 10 år i Sverige. Av de som slutfört gymnasiet är det däremot inga större skillnader mellan 

grupper när det gäller andelen som påbörjar högre utbildning.  

För att möjliggöra att nyanlända som tas emot i Håbo kommun integreras och etableras i 

samhället är grundläggande språkkunskaper i svenska nödvändiga. Genom att så snart som 

möjligt påbörja utbildning i svenska för invandrare, SFI, efter att den nyanlände tagits emot i 

kommunen främjas integrationsprocessen.  

I Håbo kommun ska jämlikhet och värderingar om att män och kvinnor har samma värde 

och rättigheter ligga till grund för integrering i samhället och möjligheter att nå 

arbetsmarknaden. Kvinnor och män behöver därför ges samma förutsättningar under 

integrationsprocessen för att minimera risker i skillnader som uppstår till följd av olika kön.  

I Håbo kommun finns många företag och arbetsgivare som kan bidra med resurser för att 

möjliggöra språk och arbetspraktik för nyanlända. Genom ett nära samarbete mellan 

kommunens näringslivsansvariga och företagarföreningar finns goda möjligheter till att nå 

arbetsmarknaden. Även folkhögskolan Biskops-Arnö, studieförbund och civilsamhället är 

viktiga parter i samarbetet för att främja integrationen och vägen mot arbetsmarknaden.  

Håbo kommun är kommunens största arbetsgivare och har ett stort ansvar att stödja, erbjuda 

och möjliggöra nyanländas väg till ett självständigt arbete. Arbetsgivaren Håbo kommun 

verkar aktivt för att tillvarata jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. 

I Håbo kommun arbetar vi för att utbildning och arbete ska leda till självförsörjning genom: 

- Kommunal praktik enligt förslag från motion? Hur möjligt?  

- Språkutbildning om heltid?  

5.3 Hälsa  

Mål: Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt 

deltagande  

Förslag till ändring kultur och fritidsförvaltningen: Håbo kommun ska skapa förutsättningar 

som främjar delaktighet och god hälsa 

Strategi för att uppnå målet: 

En god hälsa och delaktighet i samhället är viktiga förutsättning för att kunna ta del av 

etableringsinsatserna och vägen mot ett självständigt liv. Genom förebyggande och 

hälsofrämjande insatser ökar nyanländas möjlighet till etablering i samhället. Nyanlända 

behöver i ett så tidigt skede som möjligt vid mottagandet i vår kommun introduceras och 

erbjudas att ta del av de fria samhällsnyttor, hälsofrämjande insatser och insatser genom 

civilsamhället som finns tillgängligt för att öka det sociala deltagandet. I Håbo kommun är 

kvinnor och män, flickor och pojkars delaktighet lika viktiga för att etableras i samhället. 

Kvinnor och flickor behöver särskilt uppmuntras till det sociala deltagandet utifrån de 

svenska normer och värderingar om ett jämlikt deltagande i samhället. Det innebär även, att 

familjen som helhet introduceras till svenska levnadsvillkor. Förslag från 

Kommunstyrelsens förvaltning: Kunskap om allemansrätten m.m. är en möjlighet till att 

vistas i naturen. Det främjar hälsa och goda levnadsvanor. 

Förslag från kultur och fritidsförvaltningen: Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör 

alla en viktig aktör i det förbyggande och hälsofrämjande arbetet. Dessa aktörer skapar 

gemensamt meningsfulla mötesplatser, bygger och stärker sociala nätverk. Många nyanlända 
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vänder sig till biblioteket för språkträning, möjlighet att låna datorer, delta i 

informationsträffar som ökar målgruppens tillgång till samhällsinformation. I samarbete med 

Arbetsförmedlingen ordnar biblioteket även aktiviteter där målgruppen tränar på att söka 

jobb vilket ökar deras chanser att komma in på arbetsmarknaden. Som ett led i 

integrationsarbetet samverkan ovanstående aktörer kring trygghetsskapande insatser för och 

med nyanlända vuxna. trygghet ska finnas oavsett ålder, kön, sexuell läggning, 

könsidentitet, funktionsförmåga, religion eller annan trosuppfattning. Kultur och 

fritidsförvaltningen främjar sociala möten mellan nyanlända och etablerade svenskas samt 

bidrar till att skapa trygga uppväxtvillkor för nyanlända barn och unga genom att sätta 

barnets bästa i fokus.  

Förslag från kommunstyrelsens förvaltning: Många studier har visat att utlandsfödda har 

sämre hälsa än den svenskfödda 

befolkningen. Ojämlikhet i hälsa mellan utlandsfödda och inrikes födda har också 

observerats i flera andra europeiska länder samt sedan länge i USA. Bland annat har de 

utlandsfödda ökad risk för psykisk ohälsa som exempelvis mer depressioner, ångest, 

posttraumatisk stress och sömnsvårigheter. Socialstyrelsens analyser liksom andra studier 

har också visat att åtgärdbar och förtida dödlighet är högre bland utlandsfödda jämfört med 

inrikes födda i exempelvis hjärtkärlsjukdom. Minskad rökning har en god inverkan på bättre 

hälsa.  

 

Delaktighet ses som en av de viktigaste faktorerna för en väl fungerande integrationsprocess. 

Bibliotek, föreningsliv och civilsamhället utgör alla en viktig aktör i det förbyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Genom kommunala bidrag uppmuntras föreningslivet och 

civilsamhällets delaktighet till att integrera nya deltagare, skapa mötesplatser och bidra till 

inkludering. Delaktighet i samhället och känslan av samhörighet är grundläggande för 

människors välbefinnande. Med en god språklig tillgänglighet skapas möjligheter för 

nyanlända att delta i kommunal verksamheter och samhällslivet. 

Socialdemokraterna: lyfter föreningslivet och vikten av integrationsarbetet även efter att 

kommunens ansvar upphör. 

Information om föräldrastödjande insatser är en betydelsefull introduktion till familjer med 

barn om vilket stöd och insatser som finns tillgängliga. Nyanlända familjer besöker i liten 

utsträckning öppna förskolan vilket är en positiv aktör för att möjliggöra integration och 

språkutveckling för både föräldrar och barn. Samarbetet mellan berörda aktörer i 

mottagandet av nyanlända, barnomsorg och hälso- och sjukvården behöver stärkas så att 

nyanlända tar del av dessa insatser i större utsträckning.    

Håbo kommun utvecklar ett strukturerat samarbete med civilsamhället för att hitta 

gemensamma lösningar för en långsiktig och fungerande integrationsprocess. 

Integrationsnätverket: Även under p. 5.3 behövs ett tydliggörande över hur civilsamhället 

ska vara delaktigt och hur kommunen ska leda detta arbete. 

 

Sverige-finska samrådet: Vilka kommunikationsinsatser kommer kommunen göra för att 

tillgängliggöra information om aktiviteter gentemot nyanlända barn och vuxna? Det måste 

finnas information som är översatt till deras språk och dessa måste synas på kommunens 

websida. T.ex. Information om kommunens fritidsbank ska vara tillgänglig på olika språk så 

målgruppen hittar den. Kommunen borde gå ut med information om sommarjobb på olika 

språk 
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I Håbo kommun arbetar vi för att nå en god och jämlik hälsa och aktivt socialt deltagande 

genom: 

- Nyanlända som tas emot i Håbo kommun introduceras till svenska levnadsvillkor 

med utgångspunkt i jämlikhet och värderingar om kvinnor och män, flickor och 

pojkars lika förutsättningar i att aktivt delta i samhället 

Förslag från kultur och fritid: Nyanlända ges råd, stöd och information kring rätt till 

sin kropp, reproduktiv hälsa, rätten att inte bli diskriminerad, våld i nära relationer, 

hedersrelaterat våld och förtryck genom stöd från bibliotek, ungdomsgårdar, 

civilsamhället och intresseorganisationer 

- Kommunanställda ges kunskap om ovanstående frågor för att bättre bemöta 

utmaningar och hantera dessa i olika verksamheter 

- Nyanlända erbjuds trygga mötesplatser, jämlika, kreativa, inkluderande miljöer där 

kommunens barn och ungdomar möts över kulturgränserna utifrån kommunens 

fastställda mål om mötesplatser för alla 

- Nyanlända tillhandahålls tillgänglig information som är enkel utformad och på 

målgruppens olika språk 

- Föräldrastödjande insatser till nyanlända familjer introduceras vid mottagandet för 

att erbjuda stöd och möjliggöra integration för föräldrar där normer eller värderingar 

om ansvar för små barn i familjen bidrar till hinder att delta i etableringen, eller som 

inte tar del i etableringsinsatser till följd av föräldraledighet  

6. Uppföljning (?) 

Respektive nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta strategins mål och inriktning i 

samband med ordinarie verksamhetsplanering. Arbetet följs upp i samband med 

verksamhetsuppföljning och delges kommunfullmäktige vid årsbokslutet.  

Behöver det utvecklas? En större fråga gällande ledning & styrning övergripande i 

kommunen hur vi arbetar med strategier, inriktningsdokument o.s.v.  

Vem ansvarar för dokumentet? Vem ansvarar för att följa hur nämnderna arbetar? Behövs 

ett övergripande samordningsansvar.  

Sverige-finska samrådet: vem kommer följa upp kvaliteten av integrationsarbetet? Ska en 

lättläst version av integrationsstrategin tas fram? 

Kristdemokraterna: Detta program skall inte gälla retroaktivt. Till slut så måste samhället 

bejaka alla som vill göra rätt för sig  genom att jobba i olika projekt i samarbete med företag, 

föreningar och kommunen. 

 

 

7. Bilaga 

För att kunna mäta och följa upp att strategins mål nås följs nedan nyckeltal från 

statistikdatabasen Kolada.  

Nyckeltalet avseende bosättning och egen bostad vid etableringsperiodens slut tas fram 

utifrån socialtjänstens uppgifter om personer som anvisats till kommunen enligt 
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bosättningslagen och därmed beviljats ett bostadskontrakt. Från 2020 beviljas 

bostadskontrakt om 3 år, därför kan det i nuläget inte mätas hur många som har en egen 

bostad vid etableringsperiodens slut, eftersom det tidigare inte ställts krav på detta. 

Formulera om? 

Mål: Nyanlända i Håbo kommun har en egen ordnad bostad vid etableringsperiodens slut 

Nyckeltal: saknas i Kolada – behöver utvecklas av socialförvaltningen för att kunna mäta 

Mål: Nyanlända i Håbo kommun blir självförsörjande under etableringsperioden 

Nyckeltal 

 

Mål: 50 % av eleverna på SFI har klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare 

Nyckeltal 

 

Mål: Nyanlända i Håbo kommun ges förutsättningar och möjligheter till ett aktivt socialt 

deltagande  

Nyckeltal – 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 259 Dnr 2020/00343 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för 
beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Strategi för

närvårdssamverkan 2021-2023.

Sammanfattning 

Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 samverkat 

inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för 

närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nu gällande strategin 

upphör vid årsskiftet 2020/2021 har en ny treårig strategi tagits fram. 

Strategin har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat 

Samråden (Samråd HSVO) och Tjänsteledning HSVO (TL HSVO). 

Genom strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och 

Region Uppsala att politiskt och inom tjänsteled samverka för att länets 

invånare ska få god och sammanhållen tillgång till hälsa, stöd, vård och 

omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och insatser 

från både kommun och region. 

Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna 

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 187 

Tjänsteskrivelse 

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 

Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021- 2023 

Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 
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JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 187 Dnr 2020/00343  

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för 
beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Strategi för 

närvårdssamverkan 2021-2023.   

Sammanfattning  

Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 samverkat 

inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för 

närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nu gällande strategin 

upphör vid årsskiftet 2020/2021 har en ny treårig strategi tagits fram. 

Strategin har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat 

Samråden (Samråd HSVO) och Tjänsteledning HSVO (TL HSVO). 

Genom strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och 

Region Uppsala att politiskt och inom tjänsteled samverka för att länets 

invånare ska få god och sammanhållen tillgång till hälsa, stöd, vård och 

omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och insatser 

från både kommun och region. 

Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna 

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 

Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021- 2023 

Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-19 KS 2020/00343 nr 97868 

Socialförvaltningen 
Anna Åsén, närvårds- och anhörigstrateg 
0171-528 47 
anna.asen@habo.se 

 

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län - för beslut 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom Strategi för 

närvårdssamverkan 2021-2023.   

 

Sammanfattning 

Region Uppsala och Uppsala läns kommuner har sedan 2018 samverkat 

inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för 

närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att den nu gällande strategin 

upphör vid årsskiftet 2020/2021 har en ny treårig strategi tagits fram. 

Strategin har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat 

Samråden (Samråd HSVO) och Tjänsteledning HSVO (TL HSVO). 

Genom strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och 

Region Uppsala att politiskt och inom tjänsteled samverka för att länets 

invånare ska få god och sammanhållen tillgång till hälsa, stöd, vård och 

omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och insatser 

från både kommun och region. 

Den 10 september 2020 fattade Regionalt forum beslut om att godkänna 

Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.    

 
Ärendet 

I Strategi för närvårdssamverkan omfattas verksamheter på flera olika 

nivåer både politiskt och inom tjänsteleden, den berör samverkan i allt från 

långsiktigt strategiska beslut till en samverkan i det dagliga arbetet. Genom 

strategin mynnar en struktur ut som håller samman alla dessa delar, den 

stakar även ut gemensamma mål att arbeta med. För de kommande tre åren 

framgår tydligt ett fokus på utveckling av att stärka förutsättningar för 

samverkan, utveckla systemstöd och arbetssätt samt att genomföra 

utveckling av en effektiv och nära vård. Genom strategi för samverkan 

skapas förutsättningar för Håbo kommuns invånare att få rätt stöd, vård och 

insatser på ett samordnat sätt i rätt tid. 

Målgruppen för strategin är de som är i behov av stöd, vård och insatser från 

både kommun och regionens hälso- och sjukvård. Ett särskilt 

samverkansbehov finns kring barn och unga, äldre med komplex 

sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk ohälsa. 

Den samverkan som sker genomförs med en ansvarsfördelning som utgår 

från den lagstiftning respektive huvudman har i ansvar att följa.  
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I strategi för närvårdssamverkan framgår att länets kommuner och Region 

Uppsala ”…tillsätter gemensamma medel för att stödja utvecklingen inom 

gemensamma områden. Medlen innefattar även direkta statsbidrag.”
1
 

Region Uppsala och länets kommuner finansierar gemensamt utvecklingen 

av gemensamma områden genom enskilt avtal, i Håbo kommun fattade 

fullmäktige 2019 beslut om att godkänna förslag till samverkansavtal kring 

kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård
2
 

Antagandet av Strategi för närvårdssamverkan innebär i sig inte ekonomiska 

konsekvenser eller finansiering i form av kostnader.  

Uppföljning 

Uppföljning av Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 sker genom 

organisationsstrukturen för HSVO och utgår från avtal, överenskommelser 

och rutiner. 

Beslutsunderlag 

– Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 

– Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021- 2023 

– Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213   

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga mottagare för kännedom; 

Socialnämnden,  

Kultur- och fritidsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Region Uppsala  

  

 

                                                           
1
 Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023, s. 8 

2
 Sammanträdesprotokoll, § 103, Dnr 2019/00213 
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Inledning 
Väl fungerande samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner är en förutsättning för ett 

framgångsrikt och hållbart utvecklingsarbete i länet. Det handlar om att ta tillvara styrkorna från berörda 

organisationer för att bättre kunna möta framtidens utmaningar i Uppsala län. Många av de människor 

som möter hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra myndigheter har komplexa behov som 

förutsätter samarbete mellan olika aktörer. Därför måste möjligheter till en aktiv samverkan och dialog 

skapas och värnas. Det handlar om att sätta länsinvånarnas behov i centrum och ge goda förutsättningar 

för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor.  

Närvårdssamverkan omfattar verksamheter inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Två pågående processer 

som är viktiga för närvårdssamverkan i länet är dels det nationella omställningsarbetet för en god och 

nära vård, dels den regionala utvecklingsstrategin (RUS).  

För att möta aktuella och kommande utmaningar som det svenska hälso- och sjukvårdssystemet står inför 

pågår en strukturförändring, som drivs av den nationella utredningen Samordnad utveckling för god och 

nära vård (SOU 2017:01). Det är ett långsiktigt arbete för att utveckla hälso- och sjukvården med fokus på 

primärvården. I Uppsala län finns även en regional utvecklingsstrategi (RUS) som har tagits fram 

gemensamt av länets offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle. Det regionala 

utvecklingsarbetet ska både se till regionala behov och verka för en utveckling i linje med Agenda 2030 

och de globala målen för hållbar utveckling. Visionen för utvecklingen av Uppsala län är ”Ett gott liv i en 

nyskapande och hållbar kunskapsregion med internationell lyskraft”. Ett av de prioriterade målen för att 

driva utvecklingen mot visionen är att länet har ”En hälsofrämjande och nära vård”.  

Strategin för närvårdssamverkan är treårig och tas fram i samarbete mellan Region Uppsala och 

kommunerna i Uppsala län. I strategin fastställs mål och fokusområden för den gemensamma 

utvecklingen och planeringen av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet 

tydliggör de långsiktiga effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. För att nå det 

övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga utgångspunkter i länets gemensamma 

arbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad fokusområdet 

omfattar. Innehållet i strategin är därefter underlag för de verksamhetsplaner som tas fram på lokal nivå i 

samverkan mellan respektive kommun och Region Uppsala.   

Syfte 
Syftet med strategin är att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner kring arbetet 

med hälsa, stöd, vård och omsorg. 

Målgrupper  
Närvårdssamverkan omfattar insatser inom hälso- och sjukvården och omsorgen till samtliga målgrupper 

där Region Uppsala och kommunerna behöver samverka, det vill säga invånare med risk för ohälsa samt 

alla patienter och brukare med behov som behöver hanteras sammanhållet mellan olika verksamheter. 

Några målgrupper med särskilda samverkansbehov som behöver en stor del av vårdens och omsorgens 

resurser är barn och unga, äldre med komplex sjukdomsbild, kroniskt sjuka samt personer med psykisk 

ohälsa.  

Utgångspunkter och centrala begrepp 
Det anges ofta att vård och omsorg ska präglas av närhet. Begreppet nära vård har därför på senare tid 

vuxit fram och kommit att prägla utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården. Någon närmare reglering 

av vad som är nära vård finns inte. Det är snarare ett sätt att tänka kring hur man organiserar all hälso- 
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och sjukvård med utgångspunkt i patienters och brukares individuella behov, förutsättningar och 

preferenser så att hela livssituationen beaktas.1 Härav följer att den nära vården inte är en ny 

organisationsnivå. Det är heller inte en ny benämning på dagens primärvård. I den nära vården finns 

primärvården med som en viktig del, men nära vård innefattar också insatser från andra specialiteter och 

organisatoriska vårdformer. Som exempel kan nämnas delar av socialtjänsten, elevhälsan och den 

specialiserade öppenvården.2 Utvecklingen av den nära vården förutsätter samverkan mellan alla berörda 

huvudmän och verksamheter.  

Den nära vården har primärvården som tydlig bas. Primärvård är inte en organisationsform utan en 

vårdnivå. Den ska tillgodose befolkningens basala behov av hälso- och sjukvård, det vill säga öppen vård 

som ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Det omfattar sådan 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte 

kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. Här inkluderas både 

regionens och kommunernas öppna hälso- och sjukvård.3  

I Uppsala län sker en stor del av arbetet med att utveckla den nära vården inom ramen för 

närvårdssamverkan. Närvårdssamverkan är både ett gemensamt förhållningssätt och en 

organisationsform där Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län gemensamt driver arbetet med 

hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det omfattar hälso- och sjukvård och kommunal omsorg såväl som 

elevhälsa och tandvård. Hälsa, stöd, vård och omsorg består av många olika aktörer och byggstenar. 

Oavsett hur verksamheterna organiseras uppstår mellanrum och gränsdragningar någonstans. 

Närvårdssamverkan handlar om hur väl vi förmår att överbrygga dessa mellanrum och skapa en 

sammanhållen vård och omsorg för patienter och brukare. Det förutsätter aktiviteter över 

verksamhetsgränser för att uppnå ett gemensamt mål. För att samverkan ska fungera väl finns en 

samordnande organisation samt en gemensam strategi som beskriver inriktningen för arbetet.  

Närvårdssamverkan erbjuder en arena där länets huvudmän gemensamt kan ta utvecklingsansvar för att 

möta länsinvånarnas behov. Ett viktigt gemensamt utvecklingsområde är systemet för en sammanhållen 

kunskapsstyrning. Syftet är att ta fram, sprida och använda bästa möjliga kunskap inom hälso- och 

sjukvården och omsorgen. Det innebär att kunskapsstöd tas fram inom relevanta områden och utformas 

så att de är lätta att använda när patienter, brukare, anhöriga och vårdgivare möter varandra.4 

Kunskapsstyrningen ska vara en del av länets gränsöverskridande samverkan där vi tillsammans utvecklar 

och förbättrar verksamheter genom att använda bästa tillgängliga kunskap. Berörda huvudmän behöver 

gemensamt följa upp, fråga efter resultat och föra dialog om kvalitet i verksamheterna.  

 
1 SOU 2018:39, s. 54-55 
2 SOU 2020:19, s. 150 
3 SOU 2018:39, s. 56-57 
4 Se https://kunskapsstyrningvard.se/omkunskapsstyrning.658.html 
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Gemensamt ansvar för hälsa, stöd, vård och omsorg  

Avsiktsförklaring 

 
Uppsala läns kommuner och Region Uppsala tar genom avsiktsförklaringen ställning för att det är ett 

gemensamt ansvar att arbeta i strategins anda. Att utveckla närvårdssamverkan är ett långsiktigt arbete 

som bygger på goda relationer och att det finns tillit och förtroende mellan huvudmännen och 

verksamheterna. Kontinuerlig dialog och modet att våga gå från ord till handling är framgångsfaktorer. 

Ledning och chefer hos huvudmännen har ansvar för att prioritera samarbetet och ge verksamheter och 

medarbetare de förutsättningar som krävs för att kunna arbeta enligt strategin.  

Ansvarsfördelning enligt lagstiftning  
Lagstadgade ansvarsområden utgör kommunernas respektive Region Uppsalas fundament för att skapa 

de broar som samverkan mellan huvudmännen och samverkan mellan olika utförare utgör. De 

överenskommelser, riktlinjer och rutiner som med stöd i lagstiftningen tas fram inom ramen för 

samverkan publiceras i dokumentsamlingen Vård i Samverkan (ViS) och finns tillgänglig via Region 

Uppsalas hemsida.5 

Region Uppsala och kommunerna har var för sig ett hälso- och sjukvårdsansvar. Region Uppsala ansvarar 

för all hälso- och sjukvård med undantag för hälso- och sjukvård (dock inte läkarinsatser) i särskilda 

boendeformer och dagverksamheter, samt för hemsjukvård i ordinärt boende, det vill säga patientens 

privata bostad.6 När det gäller hemsjukvård har Region Uppsala, genom ädelöverenskommelsen7, 

överlåtit ansvaret att erbjuda hemsjukvård till länets kommuner. Respektive huvudmans ansvar för 

vården i hemmet och särskilda boenden förtydligas i särskilda överenskommelser, riktlinjer och rutiner 

som publiceras i ViS. I enlighet med förarbeten till ädelreformen 1991 är den hälso- och sjukvård som 

kommunerna sedan dess ansvarar för på primärvårdsnivå.8 Primärvård är därmed en vårdnivå med både 

region och kommun som huvudman, och kräver därför en nära samverkan i både planering och 

utförande. 

Läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården är en central komponent i en väl 

fungerande primärvård. Avtal ska slutas mellan region och kommun om omfattningen av och formerna 

för läkarmedverkan i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården.9 Om regionen inte uppfyller sina 

 
5 https://regionuppsala.se/samverkanswebben/samverkan-och-utveckling/halsa-och-vard/halsa-och-vard/vard-i-

samverkan/ 
6 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 12 kap. 1 och 2 §§ och 14 kap. 1 § 
7 Förhandlingsöverenskommelse om ädel i Uppsala län, 1991 
8 Bet. 1990/91:SoU9 och SOU 2020:19, s. 150 
9 Se Avtal för läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård i Uppsala län, 2020 

Region Uppsala och kommunerna i länet  

• Förbinder sig att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring 

gemensamma målgrupper. 

• Tar ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete med utgångspunkt från 

ansvarsfördelning, mål och fokusområden i närvårdsstrategin. 

• Ansvarar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive 

ansvarsområde.  

• Ska vid behov komma överens om gemensam finansiering av vissa verksamheter eller insatser. 
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skyldigheter enligt avtalet har kommunen en författningsreglerad möjlighet att på egen hand anlita läkare 

och få ersättning för sina kostnader för det från regionen.10 

Kommunerna ansvarar för socialtjänsten och har det yttersta ansvaret för att enskilda vid behov får det 

stöd och den hjälp som de behöver i det dagliga livet. Verksamheter inom socialtjänsten har särskilt 

ansvar för insatser och stöd till personer med funktionshinder, vård av unga, viss vård av missbruk samt 

personer som vårdar anhöriga. Inom socialtjänsten finns även ett ansvar för personer som är i behov av 

försörjningsstöd.11 

Den som är huvudman för skolan ansvarar även för elevhälsan. Elevhälsan omfattar förebyggande och 

hälsofrämjande arbete genom medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.12  

Region Uppsala har ansvar för att erbjuda tandvård.13 Med tandvård avses åtgärder för att förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan. Det omfattar vid behov mobil tandvård till 

personer i hemmet och på särskilda boenden.   

De författningar som gäller för hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan innehåller särskilda 

områden för samverkan. Region Uppsala och kommunerna ska i enlighet med lagstiftningen sluta 

överenskommelser om samverkan kring följande målgrupper: 14 

‒ Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

‒ Personer med psykisk funktionsnedsättning.  

‒ Personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, 

dopningsmedel eller spel om pengar. 

 
10 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 16 kap. 1 § 
11 Socialtjänstlag (2001:453), lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, lagen (1988:870) om vård av missbruk i vissa fall. 
12 Skollagen (2010:800) 
13 Tandvårdslag (1985:125) 
14 Socialtjänstlag (2001:453), kap 5 samt Hälso- och sjukvårdslag (2017:30), kap 16 



 

 

Inriktning för närvårdssamverkan 
Här redovisas de mål och fokusområden som ska stödja den gemensamma utvecklingen och planeringen 

av arbetet med hälsa, stöd, vård och omsorg i länet. Det övergripande målet tydliggör de långsiktiga 

effekter som eftersträvas genom utvecklad samverkan. Sedan utvecklas målbilden och vad som är viktigt 

för att förverkliga den. För att nå det övergripande målet identifieras tre fokusområden som viktiga 

utgångspunkter för det gemensamma arbetet. Genom fokusområdena ges inriktning och struktur för 

länets samverkansarbete. Under respektive fokusområde anges prioriteringar samt en beskrivning av vad 

fokusområdet omfattar.    

Övergripande mål  

Länets invånare får en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg  

  

De långsiktiga effekter som eftersträvas förutsätter en samordnad vård och omsorg i länet. För att uppnå 

detta krävs att de professioner som individerna möter från vården och omsorgen samordnar sina insatser. 

Det är ytterst de personer som arbetar närmast patienten och brukaren som är garanter för att 

samordningen fungerar. Samtidigt arbetar och agerar professionerna i ett komplext system som både 

präglas av olika organisationer och kulturer såväl som av olika verktyg, mål och krav.  

Framgångsrik samverkan kräver därför att systemets beslutsfattare och verksamheter har tydliga mandat 

att agera i enlighet med intentionerna i närvårdssamverkan. Övergripande styrdokument behövs i form av 

överenskommelser, riktlinjer och rutiner som ger formella och praktiska förutsättningar för samverkan 

mellan verksamheter och över organisationsgränser. Verksamheterna är även beroende av 

verksamhetssystem och arbetssätt som rent praktiskt underlättar samverkan. Dessutom kommer 

strukturförändringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet under kommande år, som i Uppsala län 

drivs inom utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030, kräva stora förändringar som bör 

hanteras i samverkan. Fokus inom närvårdssamverkan kommer därför att ligga på tre viktiga områden:   

‒ stärk de grundläggande förutsättningarna för samverkan, 

‒ utveckla systemstöden och arbetssätten, 

‒ genomför utvecklingsprogrammet en effektiv och nära vård. 

Målet innebär att hälso- och sjukvården och omsorgen är 

• tillgänglig och finns nära invånarna på nya sätt, 

• effektiv och hålls samman med stöd av rätt kompetenser,  

• samskapande med invånarna som aktiva partners i den egna vården och omsorgen, 

• hälsofrämjande och stödjer invånarna i att främja den egna hälsan, 

• jämlik och ges på lika villkor för alla invånare. 
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Fokusområden 2021—2023 

Stärk förutsättningarna för samverkan 

 

Utvecklingen av närvårdssamverkan bygger på goda relationer, både mellan olika politiska beslutsorgan 

och mellan verksamheterna inom vård- och omsorg. Ledningarnas aktiva stöd och ägarskap för det 

gemensamma utvecklingsarbetet krävs för att lyckas, men också att arbetet bedrivs inom en långsiktigt 

hållbar samordningsstruktur och organisation där huvudmännen kan diskutera och hantera 

förutsättningar och behov. Det förutsätter väl fungerande processer både för genomförandet av strategin 

och lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan, samt för utvecklingen av kunskapsstyrning för en 

mer kunskapsbaserad och resurseffektiv vård och omsorg. 

För att styrning och praktik i vården och omsorgen ska få genomslag krävs implementering. Det räcker 

sällan med att bara upprätta strategier, riktlinjer och rutiner för att få genomslag. En ny riktlinje och rutin 

måste ofta förankras på olika sätt i verksamheterna för att slå rot. I en decentraliserad vård och omsorg 

spelar den lokala förankringen stor roll. I samverkansprocesserna är det därför viktigt hur lokala 

företrädare samt experter ute i verksamheterna förmedlar, kommunicerar och tolkar ny kunskap.  

Region Uppsala och kommunerna tillsätter gemensamma medel för att stödja utvecklingen inom 

gemensamma områden. Medlen omfattar även direkta statsbidrag. FoU Socialtjänst och angränsande 

hälso- och sjukvård (FoU-S) har uppdraget att förvalta de gemensamma medlen och att stödja en 

kunskapsbaserad verksamhetsutveckling inom kommunernas socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård. Det omfattar bland annat metodstöd, analyser som grund för verksamhetsutveckling samt 

kunskapsspridning och omvärldsbevakning.  

Utveckla systemstöd och arbetssätt  

  

Väl fungerande systemstöd ska vara användarvänliga, underlätta hanteringen av olika uppgifter och 

stödja verksamheternas genomförande. Verksamheternas och professionernas möjligheter att samverka 

och samordna sina insatser är beroende av att det finns väl fungerande systemstöd. Journal- och 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 

• Effektivisering av organisation, styrning och uppföljning avseende samverkan inom hälsa, stöd, 

vård och omsorg.  

• Utveckling av en gemensam struktur för kunskapsstyrning och tillgängliggörande av relevanta 

kunskapsstöd. 

• Implementering av strategier, riktlinjer och rutiner samt överenskommelser. 

• Användning av gemensamma medel för att utveckla kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och 

angränsande hälso- och sjukvård. 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 

• Utveckling och tillämpning av verksamhetssystem.  

• Införande av digitala hjälpmedel. 

• Ändamålsenliga arbetssätt utifrån individens perspektiv. 
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avvikelsehanteringssystem är exempel på viktiga hjälpmedel för kommunikation i vårdprocesserna och 

kvalitetssäkring av verksamheter.  

E-tjänster och digitalisering är avgörande för att klara framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården 

och omsorgen. Genom att till fullo utnyttja digitaliseringens möjligheter går det att stärka tryggheten i 

vården och uppnå en mer jämlik vård och hälsa samtidigt som resurserna används mer effektivt. Med 

hjälp av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras och överföras på ett 

säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade insatser till den enskilda. Därmed kan personal 

inom vård och omsorg, oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser planera och 

utföra insatser av hög kvalitet.  

En viktig väg framåt är förändrade arbetssätt som stödjer utvecklingen inom hälso- och sjukvården och 

omsorgen, bland annat genom ett personcentrerat arbetssätt och teamarbete tillsammans med patienter 

och brukare. En viktig utmaning i framtiden är att nyttja kompetenser mer relevant oavsett 

organisationstillhörighet. Det tvärprofessionella perspektivet i vård och omsorg stärks allt mer och 

förutsätter ett mer teambaserat arbete i nya vårdmiljöer och med digitala verktyg. Vården och omsorgen 

är samordnad när alla aktiviteter ingår i en väl fungerande helhet kring individen, samtidigt som individen 

och anhöriga ges möjlighet att vara medskapande i aktiviteterna efter förmåga och preferenser. 

Individens och anhörigas delaktighet bidrar till trygghet och kvalitet på vården och omsorgen samt vid 

förflyttningarna däremellan. Patient- och brukarmedverkan kan stärkas genom att patient- och 

brukarföreträdare erbjuds vara delaktiga i arbetet med att utveckla vård och omsorg.  

Genomföra en effektiv och nära vård 

 

För att uppnå målen krävs förändring och utveckling av hälsosystemets struktur. Dagens organisation 

kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga resurser. De närmaste åren 

innebär ekonomiska utmaningar och samtidigt behöver ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete 

genomföras för att klara utmaningarna på sikt. Region Uppsala och kommunerna har ställt sig bakom en 

gemensam målbild och inriktning för utvecklingen av hälsosystemet i länet. Arbetet drivs inom ramen för 

utvecklingsprogrammet Effektiv och nära vård 2030 och handlar framförallt om den nära vården med 

stort fokus på primärvårdens hälso- och sjukvård. De förändringar som föreslås kommer att få 

följdverkningar för hela hälso- och sjukvårdssystemet. Länets samverkansstruktur är en naturlig arena för 

att driva omställningen. 

Förstärkning av en mer nära vård behöver ske i tätt samspel mellan vård- och omsorgsgivarna som har 

ansvar för samma invånare. En ökad närhet och tillgänglighet är generella krav samtidigt som lokala 

förutsättningar och behov i befolkningen skiljer sig åt, inte minst mellan stad och landsbygd. Det behöver 

avspeglas i hälsosystemets struktur. För att nå en effektiv och nära vård 2030 föreslås ett antal noder, så 

kallade vårdcentrum, i länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras. 

Fokusområdet omfattar följande prioriterade områden 

• Utveckling av hälsosystemets struktur med inriktning på    

◦ Vårdcentrum  

◦ Närmottagningar 

◦ Vård och omsorg i hemmet 

◦ Insatser för psykisk hälsa 
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Där kan medarbetare från flera huvudmän och organisationer samarbeta nätverksbaserat utifrån 

invånarnas bästa och gemensamma resurser nyttjas effektivt.  

 

För att ytterligare stärka tillgänglighet till vård på olika geografiska platser utanför tätorter finns förslag 

om inrättande av närmottagningar. Det är flexibla mottagningar, som komplement till vårdcentrum, med 

distriktssjuksköterskor och/eller vård via mobila team. Utveckling av vårdnivån närmottagning är ett sätt 

att ytterligare trygga invånarnas närhet till likvärdig och jämlik vård över hela länet. Viktiga 

förutsättningar är att klargöra vilka verksamheter som ska knytas till närmottagningarna, hur samverkan 

kan ske mellan region och kommuner samt konkreta geografiska placeringar i länet. En utgångspunkt är 

att ta tillvara samordningsvinster för invånarna genom exempelvis samlokalisering av kommunal service 

och den nära vården.  

Avgörande för den nära vården är möjligheten för invånare med komplexa vård- och omsorgsbehov att få 

en säker och god vård och omsorg i det egna hemmet. En väl fungerande vård i hemmet bidrar till att 

förbättra tillgänglighet och till att undvika onödiga akutbesök samt in- och återinskrivningar i sluten vård. 

Vården i hemmet behöver därför bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det 

förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet utvecklas 

och blir en självklar del av vården hemma.  

Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts som ett växande problem. Det är därför angeläget 

att arbeta långsiktigt med insatser för att främja psykisk hälsa och tidigt möta psykisk ohälsa. Främjande 

och förebyggande insatser ska utvecklas med utgångspunkt i det hälsofrämjande arbete som pågår i länet. 

Inom ramen för nationella satsningar finansieras exempelvis gemensamma projekt för att främja psykisk 

hälsa genom tidiga förebyggande insatser. Samtidigt ska personer med psykiska besvär få vård och stöd 

baserad på mest effektiva omhändertagandenivå. Det förutsätter ett väl utbyggt samarbete mellan 

primärvård, specialistvård, elevhälsa och socialtjänst. En naturlig ingång för behandling av psykisk ohälsa 

är primärvården, men även andra verksamheter som till exempel elevhälsan kommer i kontakt med unga 

som har behov av stöd och samtal vid lättare eller medelsvår psykisk ohälsa.  
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Organisation och styrning av närvårdssamverkan 
Samarbetet kring hälsa, stöd, vård och omsorg i Uppsala län utgår från frivillig samverkan. Det innebär att 

Region Uppsala och kommunerna tagit initiativ till närvårdssamverkan för att uppnå resultat genom 

bättre koordinering och samordning av berörda organisationer och verksamheter. Utgångspunkten är en 

övertygelse om att närvårdsamverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner bidrar till helhetssyn, 

långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidrar till att gemensamma 

resurser används på bästa sätt. En organisation har därför byggts upp för att stimulera till och underlätta 

gemensamt agerande och koordinering av resurser. Inom ramen för organisationen tas strategin och 

lokala verksamhetsplaner för närvårdssamverkan fram, beslutas och följs upp. Horisontella 

samarbetsformer stimuleras genom olika typer av styrmedel såsom överenskommelser, riktlinjer och 

gemensamma ekonomiska medel (FoU-S).  

Figur 1: Organisation för samverkan kring hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) i Uppsala län  

 

 

 

Av figuren framgår att närvårdssamverkan i länet drivs utifrån en politisk organisation (rosa färg) där 

Regionalt forum och Samråd HSVO samt lokala politiska samråd HSVO ingår. Regionalt forum ansvarar för 

samverkan kring länets samlade långsiktiga utveckling, vilket bland annat innebär att de tagit initiativ till 

strategin för närvårdssamverkan. Samråd HSVO har en rådgivande roll och ska bidra till ökad helhetssyn 

och långsiktighet i styrningen av verksamheter oberoende av huvudman, bland annat genom fokus på att 

gemensamma resurser används på bästa sätt. De politiska ledamöterna har i uppdrag att bära och 

förankra information mellan Samråd HSVO och de lokala politiska samråd som finns i respektive kommun. 

Samråd HSVO har även i uppdrag att vårda ett avtal om gemensamma medel och samverkan kring 

kunskapsstyrning, där ärendena hanteras av FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-

S). FoU-S ingår i Region Uppsalas organisation och men har ett regionalt uppdrag kring frågor som rör 

kunskapsstyrning.  
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Som stöd för den politiska samverkansorganisationen finns en tjänstepersonsorganisation (blå färg). På 

regional nivå utgörs den av Regionala ledningsgruppen (RLG) och Tjänsteledning för hälsa, stöd, vård och 

omsorg (TL HSVO). De ansvarar för beredning och uppföljning av ärenden till politiken. Det omfattar 

frågor där Region Uppsala och fler än en kommun berörs. De tjänstepersoner som sitter i RLG och TL 

HSVO har övergripande ansvar för att implementera fattade beslut samt nya och reviderade 

gemensamma styrdokument inom sina respektive hemorganisationer. Som stöd finns arbetsutskott (AU) 

och regionala samverkansgrupper som tillsätts vid behov för att fördjupa frågeställningar och driva 

specifika frågor, samt FOU-S som bereder användningen av gemensamma medel (streckat i figuren). 

En avgörande del av arbetet med samverkan sker på lokal nivå där arbetet implementeras. I varje 

kommun finns därför ett lokalt samråd HSVO som fattar beslut om och följer upp verksamhetsplaner för 

arbetet på den lokala nivån. I varje kommun finns även en lokal tjänsteledning HSVO som bereder och 

följer upp ärenden åt politiken. De tillsätter särskilda arbetsgrupper vid behov. Dessutom finns en 

gemensam samordningsfunktion, samfinansierad av kommunerna och Region Uppsala, i form av 

närvårdsstrateger som har i uppdrag att stödja politiken och tjänsteledningarna samt att driva arbetet 

med närvårdssamverkan på lokal nivå.  
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Storgatan 27    Box 602    751 25 Uppsala    tfn vx 018-611 00 00    fax 018-611 60 10    org nr 232100-0024 
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 2020-09-22 Dnr RS2020-00389 

 
Avsändare 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Jan Andersson 

Tfn 018-611 60 07 

 
E-post 

jan.g.andersson@regionuppsala.se 

 

 

 

Beslut om Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023 

Den 10 september fattade Regionalt forum beslut om att godkänna förelagt utkast av Strategi för 

närvårdssamverkan 2021-2023 i Uppsala län. Strategin har beretts i samverkan mellan 

huvudmännen i länet och bifogas för hantering och beslut hos respektive kommun.   

 

För övriga eventuella frågor om hanteringen kontakta undertecknad.  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jan Andersson  

 
 

 

 

 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2019-06-17  

Kommunfullmäktige  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 103 Dnr 2019/00213  

Avtal om samverkan kring kunskapsstyrning inom FoU 
socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård för 
Region Uppsala och länets kommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till samverkansavtal kring kun-

skapsstyrning inom FoU socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård.  

Sammanfattning  

Under hösten 2018 utvärderades nämnden för kunskapsstyrning. Resultatet 

av utvärderingen var en rekommendation att Region Uppsalas och kommu-

nernas samverkan kring gemensamma kunskapsstyrningsfrågor ska hanteras 

inom ramen för samverkansstrukturen HSVO (Samråd och tjänstemanna-

ledning). Vid mötet den 1 februari 2019 föreslog därför ledamöterna i Reg-

ionalt forum att gällande samverkansavtal mellan Region Uppsala och länets 

kommuner, kring kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande 

hälso- och sjukvård, skulle sägas upp och ersättas med ett nytt avtal. Sam-

verkansstrukturen HSVO fick i uppdrag att ta fram förslag till ett nytt avtal 

som tydliggör uppdrag, beslutsordning, organisering och finansiering av 

verksamheten. Förslaget till nytt samverkansavtal godkändes av Regionalt 

forum vid mötet den 3 maj med förutsättningen att beslut om avtalet fattas i 

parternas respektive fullmäktigen.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KS 2019-06-03 § 141 

Protokollsutdrag KSAU 2019-05-20 § 132 

Tjänsteutlåtande Region Uppsala Dnr LS2019-0289 

Förslag till samverkansavtal kring kunskapsstyrning inom FoU socialtjänst 

och angränsande hälso- och sjukvård. 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Region Uppsala 

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 265 Dnr 2019/00413 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med

redovisningen av 2020 års partistöd ska ske på denna blankett.

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från

och med 2021-01-01.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar 

och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att 

redovisning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende. Ärendet behandlades åter på kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-06-29 och återremitterades för ytterligare beredning. 

Därefter beslutade kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp med 

representanter från respektive parti i kommunfullmäktige för att ta fram en 

den blankett, på vilken redovisning ska ske. Arbetsgruppen har nu arbetat 

fram ett nytt förslag till blankett för redovisning av partistöd. 

Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna reviderade blankett samt anta 

reviderade riktlinjer för partistöd. Riktlinjerna har, som tidigare, reviderats 

för att förtydliga att redovisning ska ske på den föreslagna blanketten.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 195 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagna riktlinjer för partistöd 

Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________  

Ärende 10



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 195 Dnr 2019/00413  

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 

redovisningen av 2020 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2021-01-01.   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar 

och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att 

redovisning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende. Ärendet behandlades åter på kommunfullmäktiges 

sammanträde 2020-06-29 och återremitterades för ytterligare beredning. 

Därefter beslutade kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp med 

representanter från respektive parti i kommunfullmäktige för att ta fram en 

den blankett, på vilken redovisning ska ske.  

Arbetsgruppen har nu arbetat fram ett nytt förslag till blankett för 

redovisning av partistöd. Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna 

reviderade blankett samt anta reviderade riktlinjer för partistöd. Riktlinjerna 

har, som tidigare, reviderats för att förtydliga att redovisning ska ske på den 

föreslagna blanketten.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Föreslagna riktlinjer för partistöd 

Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd   

Beslutsgång 

 Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker     

______________ 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-16 KS 2019/00413 nr 97828 

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

 

Uppdrag avseende redovisning av partistöd 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige godkänner den reviderade blanketten Redovisning 

av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen med anvisningar 

och beslutar att partiernas redovisning av partistöd från och med 

redovisningen av 2020 års partistöd ska ske på denna blankett. 

2. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för partistöd, att gälla från 

och med 2021-01-01.   
 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30 § 137, beslutspunkt 3, att uppdra 

till kommunstyrelsen att inför nästa års redovisning (dvs. 2020) ta fram 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att samtliga partier redovisar på samma 

sätt. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till blankett med anvisningar 

och föreslår även att riktlinjerna för partistöd revideras så att det framgår att 

redovisning ska ske på denna blankett.  

Ärendet behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-24 och 

fullmäktige beslutade då att återremittera ärendet för vidare beredning med 

anledning av de ändringsförslag som Sverigedemokraterna lämnat avseende 

blankettens utseende.  

Ärendet behandlades åter på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-29 

och återremitterades för ytterligare beredning. Därefter beslutade 

kommunstyrelsen att inrätta en arbetsgrupp med representanter från 

respektive parti i kommunfullmäktige för att ta fram en den blankett, på 

vilken redovisning ska ske.  

Arbetsgruppen har nu arbetat fram ett nytt förslag till blankett för 

redovisning av partistöd. Kommunfullmäktige föreslås godkänna denna 

reviderade blankett samt anta reviderade riktlinjer för partistöd. Riktlinjerna 

har, som tidigare, reviderats för att förtydliga att redovisning ska ske på den 

föreslagna blanketten.    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Föreslagna riktlinjer för partistöd 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-16 KS 2019/00413 nr 97828 

 

– Arbetsgruppens förslag till blankett för redovisning av partistöd   

__________ 

Beslut skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 

Hemsida 

Författningssamling  

 



ANVISNING 1(1) 
Vår beteckning 

Anvisningar för redovisning av erhållet kommunalt partistöd 
Kommunfullmäktige i Håbo kommun har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige. 

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning till kommunen. 
Redovisningen ska visa att partistödet föregående år har använts för det ändamål som anges i 4 
kap. 29 § första stycket kommunallagen, det vill säga för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin.  

Till redovisningen ska fogas ett signerat granskningsintyg Mottagaren utser själv en särskild 
granskare som granskar om redovisningen ger en rättvis bild av hur mottagaren har använt 
partistödet. Redovisningen ska granskas av en person som partiet själv utser. 

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas ut till partier som inte lämnar in redovisning och 
granskningsrapport enligt kommunallagens krav.  

Redovisningens innehåll  
(Information hämtad från regeringens proposition 2013/14:5, s. 78-79)  
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet 
att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.  Den närmare 
utformningen av redovisningen är dock inte lagreglerad. I propositionen finns följande vägledande 
uttalande: 

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild 
av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det 
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt 
sparats från tidigare år.”

Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande om att stödet har använts för att stärka 
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken 
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen, 
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits. 

Redovisning 
För redovisning, använd blanketten på nästa sida. 

Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december varje år och lämnas in senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång (30 juni varje år) 

Redovisning lämnas in till kommunens Kontaktcenter för vidarebefordran till kommunstyrelsens 
kansli, alternativt mejlas till kommunstyrelsen@habo.se.  



BLANKETT 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2020-02-28 

Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen 

1. Administrativa uppgifter
Partiets namn 

Organisationsnummer Redovisningen avser år 

Kontonummer (för utbetalning av kommande års partistöd) Erhållet partistöd 

2. Ekonomisk redovisning

Typ av omkostnader Belopp 

1. Lokalkostnader (exempelvis hyra och förvaring)

2. Transporter (exempelvis tågbiljetter och bilkostnader)

3. Marknadsföring (exempelvis annonsering och trycksaker)

4. Medlemsaktiviteter (exempelvis fika och matkostnader)

5. Utbildning (exempelvis representation och konferenser)

6. Administration (exempelvis kontorsmaterial och porto)

7. Personalkostnader (exempelvis löner)

8. Överföring till andra delar av partiorganisationen (ange vilka motprestationer
som erhållits i avsnitt 4 på nästa sida)

9. Övrigt (Redogör för vad dessa kostnader består av i avsnitt 4 på nästa sida)

10. Sparat partistöd till kommande år

Summa totalt 

Ovanstående ekonomiska redovisning är med sanningen överensstämmande. 

3. Underskrift
Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift kassör 



BLANKETT 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2020-02-28 

4. Beskrivning av hur partistödet har använts och vilka motprestationer som erhållits för medel
överförda till andra delar av partiorganisationen, punkt 8, samt övrigt, punkt 9

Beskrivning 

Ovanstående beskrivning är med sanningen överensstämmande. Det kommunala partistödet har 
använts i enlighet med intentionerna i 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5. Underskrift
Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift ordförande 

Granskningsintyg för redovisning av kommunalt partistöd 

Undertecknad har granskat ovanstående redovisning enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen och intygar 
att redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt det kommunala partistödet. 

6. Underskrift
Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift granskare 
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Diarienummer KS 2019/00413 nr 93197 

Gäller för  Partier representerade i kommunfullmäktige 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner KS 2017/00625 nr 79271, KF 2017-12-04 § 150 

Relaterade styrdokument -  



 

 REGLER 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2019-12-04 KS 2019/00413 nr 93197 

 

 

  

Regler för kommunalt partistöd i Håbo kommun 

Antaget av kommunfullmäktige 2017-12-04, § 150. 

I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 

partistöd.  

Därutöver gäller följande i Håbo kommun: 

1 § Rätt till partistöd 

Det lokala partistödet i Håbo kommun utgår till de partier som representerade i enlighet med 

vad som föreskrivs i 3 kap 29 § i kommunallagen.  

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet i Håbo kommun består av: 

- ett grundstöd som uppgår till 40% av det gällande årets inkomstbasbelopp per parti 

och år, samt 

- ett mandatstöd som uppgår till 30% av det gällande årets inkomstbasbelopp per 

mandat och år. 

3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd 

enligt 14 kap vallagen (2005:837). 

Partistöd utgår endast under 6 månader efter det att representationen upphört. 

4 § Redovisning och granskning 

En mottagare av partistöd ska senast årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att 

partistödet har används för det ändamål som anges i 3 kap 29 § kommunallagen. Till 

redovisningen ska en granskningsrapport enligt 3 kap 31 § bifogas. Redovisning ska ske på 

blankett Redovisning av kommunalt partistöd enligt 4 kap. 31 § Kommunallagen. 

5 § Årlig utbetalning 

Partistöd betalas ut årligen i förskott i mars månad. Utbetalning sker efter beslut i 

fullmäktige.  

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 

föreskriven tid får fullmäktige besluta att stöd för nästkommande år inte ska betalas ut.   

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 266 Dnr 2020/00369 

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 

de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt minst en gång 

årligen redovisas till kommunfullmäktige.  

Redovisningen till fullmäktige omfattar totalt 21 medborgarförslag och 15 

motioner. Av dessa är 9 sådana som överskridit eller närmar sig ett års 

beredningstid. Av redovisningen framgår när dessa ärenden beräknas kunna 

behandlas av kommunfullmäktige. De flesta beräknas bli behandlade inom 

kommande månader.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 196 

Tjänsteskrivelse 

Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag 

Förteckning: Ej färdigberedda motioner 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 11



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 196 Dnr 2020/00369  

Redovisning av ej färdigberedda medborgarförslag 
och motioner 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 

de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt minst en gång 

årligen redovisas till kommunfullmäktige.  

Redovisningen till fullmäktige omfattar totalt 21 medborgarförslag och 15 

motioner. Av dessa är 9 sådana som överskridit eller närmar sig ett års 

beredningstid. Av redovisningen framgår när dessa ärenden beräknas kunna 

behandlas av kommunfullmäktige. De flesta beräknas bli behandlade inom 

kommande månader.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag 

Förteckning: Ej färdigberedda motioner   

______________ 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-14 KS 2020/00369 nr 97770 

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

 

 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

 

Sammanfattning 

Motioner och medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att 

fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år från det att motionen eller 

medborgarförslaget väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska 

de motioner och medborgarförslag som ännu ej beretts färdigt minst en gång 

årligen redovisas till kommunfullmäktige.  

Redovisningen till fullmäktige omfattar totalt 21 medborgarförslag och 15 

motioner. Av dessa är 9 sådana som överskridit eller närmar sig ett års 

beredningstid. Av redovisningen framgår när dessa ärenden beräknas kunna 

behandlas av kommunfullmäktige. De flesta beräknas bli behandlade inom 

kommande månader.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag och motioner följs upp genom regelbunden 

återrapportering till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Förteckning: Ej färdigberedda medborgarförslag 

– Förteckning: Ej färdigberedda motioner   

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli  

 



Diarienr Datum, anmälan till KF Ärende initierat av Ärendebeskrivning Eventuell kommentar
2019/00436 2019‐12‐09 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av QR‐koder Beräknas behandlas på KF dec 2020
2020/00347 2020‐09‐28 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Meriterande med folkbokföring för Håbobor vid kommunala anställningar
2020/00348 2020‐09‐28 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Språkkrav i svenska för anställning inom omsorgen
2019/00244 2019‐06‐17 Fredrik Anderstedt (S) Motion: Blomsteräng Beräknas behandlas på KF nov 2020
2020/00157 2020‐06‐29 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Handikappramp vid kommunala badplatser
2020/00303 2020‐09‐28 Vänsterpartiet  Motion: Personalpolitiskt program

2019/00438 2019‐12‐09 Sverigedemokraterna i Håbo Motion ‐ utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom vård och omsorg
Beräknas behandlas på KF dec 2020 eller feb 
2021

2020/00081 2020‐02‐24 Agneta Hägglund (S) Motion: Spa‐anläggning för våra äldre
2020/00221 2020‐06‐29 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Ta bort bron i järnvägsparken
2020/00222 2020‐06‐29 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Etablera fler utegym
2020/00223 2020‐06‐29 Sverigedemokraterna i Håbo Motion: Införande av marknadsdag
2020/00242 2020‐06‐29 Bålstapartiet Motion: Gestaltningsplan
2020/00240 2020‐06‐29 Bålstapartiet Motion: Ute‐gym i Kvarnkojan

2019/00342 2019‐09‐30 Sverigedemokraterna  Motion: Policy för erbjudande av modermålsundervisning
Återremitterad till KSAU för fram‐tagande av 
beslut tillsammans med BOU

2018/00474 2018‐06‐11 Bålstapartiet Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng
Försenad, beräknas behandlas på KF våren 
2021. 

*Motioner som tidsmässigt överskridit/är på väg att överskrida ett års beredningstid markeras i rött och kommenteras

Redovisning av ej färdigberedda motioner 2020





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 228 Dnr 2019/00400 

Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget, samt konstaterar att

medborgarförslaget redan är genomfört.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med rubriken ”Arbeta mot ett fossilfritt 

Håbo 2050”. Med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2008-06-16, § 

78, vill förslagsställaren att Håbo kommun ska göra en s k PPA-

upphandling av solel (Power purchase agreement). Detta för att påskynda 

processen mot ett fossilfritt Håbo 2050.  

Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2018, § 230, beslut om att ge 

dåvarande tekniska avdelningen i uppdrag att genomföra en investering 

avseende solcellsanläggningar på de tio egna fastigheter som man bedömde 

som särskilt lämpliga, förutsatt tillräcklig hållfasthet för taken. Målet är att 

fem av tio anläggningar ska vara uppförda under 2020. Kommunhuset blir 

första fastighet där solcellsanläggning installeras. 

Solcellsanläggningar kan installeras och drivas på i huvudsak två sätt, extern 

regi eller egen regi. Extern regi innebär att kunden köper el från en 

solcellsanläggning genom att teckna ett långsiktigt avtal med en leverantör. 

Kunden betalar per levererad kWh. Leverantören äger solcellsanläggningen 

och ansvarar för drift och förvaltning. Vid egen regi är det kommunen som 

äger anläggningen och svarar för drift och förvaltning. Det finns för- och 

nackdelar med bägge alternativen. Fördelen med egen regi-alternativet är att 

man bygger upp en egen kompetens och får bättre kontroll på fastigheter 

och systemen i dessa. Håbo kommun har valt att gå vidare med egen regi-

alternativet.  

I den miljöstrategi som togs av fullmäktige 2015 finns dels 

målformuleringar för 2030 samt en mer långtgående vision för 2050 där 

kommunen ska vara fossilbränslefri. Ett medel för att uppnå detta är en 

satsning på solenergi. Vilket alternativ, extern regi eller intern regi, man 

väljer kan knappast ha någon betydelse från miljösynpunkt.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses 

besvarat. Vid beredningen har underlag från fastighetsavdelningen 

inhämtats.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-10-05 § 160 

Ärende 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-11-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) föreslår följande beslutsformulering: Kommunfullmäktige 

bifaller medborgarförslaget, samt konstaterar att medborgarförslaget redan 

är genomfört 

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 och finner att så sker.  

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna delar motionärens vilka att skynda på processen med 

solceller men att svara ja på motionen så betyder det att Håbo Kommun 

måste göra en PPA-upphandling. Det är olyckligt att på så sätt låsa upp sig 

till ett alternativ oavsett om det finns ett bättre alternativ eller inte. Det 

finns i dag redan stor kompetens i Håbo att driva solcellsanläggningar. Alla 

investeringar bör ske efter de bästa förutsättningarna istället för att låsa sig 

till ett alternativ.  

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-16 KS 2019/00400 nr 94090 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses besvarat.      

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med rubriken ”Arbeta mot ett fossilfritt 

Håbo 2050”. Med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2008-06-16, § 

78, vill förslagsställaren att Håbo kommun ska göra en s k PPA-

upphandling av solel (Power purchase agreement). Detta för att påskynda 

processen mot ett fossilfritt Håbo 2050.  

Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2018, § 230, beslut om att ge 

dåvarande tekniska avdelningen i uppdrag att genomföra en investering 

avseende solcellsanläggningar på de tio egna fastigheter som man bedömde 

som särskilt lämpliga, förutsatt tillräcklig hållfasthet för taken. Målet är att 

fem av tio anläggningar ska vara uppförda under 2020. Kommunhuset blir 

första fastighet där solcellsanläggning installeras. 

Solcellsanläggningar kan installeras och drivas på i huvudsak två sätt, extern 

regi eller egen regi. Extern regi innebär att kunden köper el från en 

solcellsanläggning genom att teckna ett långsiktigt avtal med en leverantör. 

Kunden betalar per levererad kWh. Leverantören äger solcellsanläggningen 

och ansvarar för drift och förvaltning. Vid egen regi är det kommunen som 

äger anläggningen och svarar för drift och förvaltning. Det finns för- och 

nackdelar med bägge alternativen. Fördelen med egen regi-alternativet är att 

man bygger upp en egen kompetens och får bättre kontroll på fastigheter 

och systemen i dessa. Håbo kommun har valt att gå vidare med egen regi-

alternativet.  

I den miljöstrategi som togs av fullmäktige 2015 finns dels 

målformuleringar för 2030 samt en mer långtgående vision för 2050 där 

kommunen ska vara fossilbränslefri. Ett medel för att uppnå detta är en 

satsning på solenergi. Vilket alternativ, extern regi eller intern regi, man 

väljer kan knappast ha någon betydelse från miljösynpunkt.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses 

besvarat. Vid beredningen har underlag från fastighetsavdelningen 

inhämtats.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Finansieras inom ram. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-09-16 KS 2019/00400 nr 94090 

Uppföljning 

- 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2019-11-12

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Tekniska förvaltningen - fastighetsavdelningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-05 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 160 Dnr 2019/00400 

Medborgarförslag: Arbeta mot ett fossilfritt Håbo 2050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är genomfört och

därmed ska anses vara besvarat.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med rubriken ”Arbeta mot ett fossilfritt 

Håbo 2050”. Med hänvisning till kommunfullmäktigebeslut 2008-06-16, § 

78, vill förslagsställaren att Håbo kommun ska göra en s k PPA-

upphandling av solel (Power purchase agreement). Detta för att påskynda 

processen mot ett fossilfritt Håbo 2050.  

Kommunstyrelsen fattade den 26 november 2018, § 230, beslut om att ge 

dåvarande tekniska avdelningen i uppdrag att genomföra en investering 

avseende solcellsanläggningar på de tio egna fastigheter som man bedömde 

som särskilt lämpliga, förutsatt tillräcklig hållfasthet för taken. Målet är att 

fem av tio anläggningar ska vara uppförda under 2020. Kommunhuset blir 

första fastighet där solcellsanläggning installeras. 

Solcellsanläggningar kan installeras och drivas på i huvudsak två sätt, extern 

regi eller egen regi. Extern regi innebär att kunden köper el från en 

solcellsanläggning genom att teckna ett långsiktigt avtal med en leverantör. 

Kunden betalar per levererad kWh. Leverantören äger solcellsanläggningen 

och ansvarar för drift och förvaltning. Vid egen regi är det kommunen som 

äger anläggningen och svarar för drift och förvaltning. Det finns för- och 

nackdelar med bägge alternativen. Fördelen med egen regi-alternativet är att 

man bygger upp en egen kompetens och får bättre kontroll på fastigheter 

och systemen i dessa. Håbo kommun har valt att gå vidare med egen regi-

alternativet.  

I den miljöstrategi som togs av fullmäktige 2015 finns dels 

målformuleringar för 2030 samt en mer långtgående vision för 2050 där 

kommunen ska vara fossilbränslefri. Ett medel för att uppnå detta är en 

satsning på solenergi. Vilket alternativ, extern regi eller intern regi, man 

väljer kan knappast ha någon betydelse från miljösynpunkt.  

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska anses 

besvarat. Vid beredningen har underlag från fastighetsavdelningen 

inhämtats.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2019-11-12 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-05 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att förvaltningens förslag till beslut om att 

”Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget ska anses vara 

besvarat” ska ersättas med "Kommunfullmäktige beslutar att 

medborgarförslaget är genomfört och därmed ska anses vara besvarat" 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

Michael Rubbestads (SD) ändringsyrkande och finner att så sker.  

______________ 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 268 Dnr 2020/00055 

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på 
scouttomten 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen har redan beslutat om uppförande av ett

parkeringsdäck på tomten bredvid, till en betydligt lägre kostnad än vad ett

uppförande av parkeringshus av denna omfattning skulle innebära. Det har

även från politiskt håll framförts önskemål att denna tomt i framtiden ska

reserverats för bostäder eller annan kommunal verksamhet.

Med ovanstående motivering avslår Kommunfullmäktige 

medborgarförslaget.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande 

av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle 

vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln 

under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna 

utgöra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen. 

Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till 

detaljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att 

lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett 

parkeringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i 

anspråk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en 

tomt som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga 

beslut finns ännu dock om parkeringshus.  

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att 

kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 198 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar: 

Kommunstyrelsen har redan beslutat om uppförande av ett parkeringsdäck 

på tomten bredvid, till en betydligt lägre kostnad än vad ett uppförande av 

parkeringshus av denna omfattning skulle innebära. Det har även från 

Ärende 13



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-23  

Kommunstyrelsen    
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politiskt håll framförts önskemål att denna tomt i framtiden skall reserverats 

för bostäder eller annan kommunal verksamhet.  

Med ovanstående motivering avslår Kommunfullmäktige 

medborgarförslaget 

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

Christian Nordberg (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen avslår 

förslaget eller beslutar att det anses besvarat och finner att det avslås.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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§ 198 Dnr 2020/00055  

Svar på medborgarförslag - Parkeringshus på 
scouttomten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat  med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande 

av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle 

vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln 

under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna 

utgöra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen. 

Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till 

detaljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att 

lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett 

parkeringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i 

anspråk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en 

tomt som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga 

beslut finns ännu dock om parkeringshus.  

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att 

kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag      

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker      

______________ 

 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-12 KS 2020/00055 nr 97715 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag - Parkeringshus på scouttomten 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat  

med hänvisning till förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår byggande 

av ett parkeringshus på den s k scouttomten i Bålsta. Parkeringshuset skulle 

vara i tre våningar där våning 1 har ett golv i samma nivå som gångtunneln 

under järnvägen. Enligt förslaget skulle schaktmassorna som blir kunna 

utgöra en grund för en gång- och cykelväg över motorvägen. 

Vid beredning av medborgarförslaget har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Av detta framgår att granskningsförslaget till 

detaljplan för etapp 1 innehåller möjlighet att bygga parkeringshus. För att 

lösa all planerad byggnation kommer det vara nödvändigt med ett 

parkeringshus för att kunna ersätta den markparkering som kommer att tas i 

anspråk. Den tomt där det finns möjlighet att bygga parkeringshus är en 

tomt som ligger nedanför den s k scouttomten norr om järnvägen. Inga 

beslut finns ännu dock om parkeringshus.  

Förvaltningen har inget ytterligare att anföra i detta och föreslår att 

kommunfullmäktige ska anse medborgarförslaget besvarat. 

     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2020-02-07 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren , för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom  

 



     2020-02-06 

 

    Till 

    Kommunfullmäktige 

    Håbo kommun 

 

 

 

 

Medborgarförslag om parkeringshus på scouttomten.  

2008 lämnade undertecknade in en motion om förskola och parkeringsplats på scouttomten. ( KS 

2008/00024.) Med detta medborgarförslag vill vi utveckla och förtydliga vårt förslag.  

Vi föreslår att den grusparkering som nu finns på scouttomten ersätts av ett parkeringshus som 

bygger på följande ideér. Massorna i grusåsen schaktas ur ner till samma nivå som vägnivån i tunneln 

under järnvägen. Ett parkeringshus med tre våningar byggs i denna grop. Våning ett har ett golv i 

samma nivå som tunnels botten.  Översta våningen i parkeringshuset tror vi kommer att smälta in på 

ett bra sätt mot omgivningen. 

De massor som schaktas bort föreslår vi tippas intill bron över motorvägen vid Shellmacken, på höger 

sida, som grund för en angelägen och efterfrågad GC väg/bro över motorvägen.   

 

Göran Eriksson  Bert Stenlund 

    

    

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 269 Dnr 2019/00279 

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder 
på Ekolsundsbroarna med mera 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige anser att förslaget ligger helt i linje vad Håbo

kommun anser, och kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen)

kommer nu att väcka detta ärende hos Trafikverket. Men då förslaget inte

ligger inom ramen för vad kommunfullmäktige kan eller får besluta om, så

beslutar kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser 

bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån 

sannolikt ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt 

skick. Förslagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med 

Enköpings kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller 

bullerdämpningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot 

många synpunkter och klagomål på den störande bullernivån.   

Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som 

är väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att 

dessa hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och 

andra åtgärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare. 

Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit 

upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en 

buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan 

nationellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller 

som kommunens invånare upplever. 

Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka 

detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun 

visade det sig att man inte hade kännedom om detta. 

Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har 

inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 198 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 

Ärende 14
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar: 

Kommunfullmäktige anser att förslaget ligger helt i linje vad Håbo kommun 

anser, och kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu 

att väcka detta ärende hos Trafikverket. Men då förslaget inte ligger inom 

ramen för vad kommunfullmäktige kan eller får besluta om, så beslutar 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

att avslå medborgarförslaget eller beslutar att det är besvarat och finner att 

det avslås.  

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 199 Dnr 2019/00279  

Svar på medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder 
på Ekolsundsbroarna med mera 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.  

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser 

bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån 

sannolikt ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt 

skick. Förslagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med 

Enköpings kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller 

bullerdämpningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot 

många synpunkter och klagomål på den störande bullernivån.   

Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som 

är väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att 

dessa hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och 

andra åtgärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare. 

Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit 

upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en 

buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan 

nationellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller 

som kommunens invånare upplever. 

Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka 

detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun 

visade det sig att man inte hade kännedom om detta. 

Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har 

inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag      

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker      

______________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-02 KS 2019/00279 nr 93527 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
0171-538 95 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Bullerdämpande åtgärder på 
Ekolsundsbroarna med mera 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med 

hänvisning till förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren efterlyser 

bullerdämpande åtgärder på Ekolsundsbroarna. Man menar att ljudnivån 

sannolikt ökat under en följd av år och att broskarvarna är i mycket dåligt 

skick. Förslagsställaren vill att Håbo kommun här ska samverka med 

Enköpings kommun och Trafikverket ”och vidta åtgärder när det gäller 

bullerdämpningen…”. Man säger vidare i förslaget att man fått ta emot 

många synpunkter och klagomål på den störande bullernivån.   

Under beredningen av förslaget har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Här har man fört fram att det är Trafikverket som 

är väghållare för de allmänna vägarna och följaktligen har ansvar för att 

dessa hålls i ett tillfredsställande skick genom underhåll, reparation och 

andra åtgärder. För Ekolsundsbroarna är Trafikverket väghållare. 

Vid kontakt med Trafikverket om bullerproblemen har kommunen blivit 

upplyst om att man på Trafikverkets hemsida kan gå in och ansöka om en 

buller- och vibrationsutredning (bullerskydd). Denna hanteras sedan 

nationellt och är snabbaste vägen för att komma fram till lösningar på buller 

som kommunens invånare upplever. 

Kommunen (via plan- och exploateringsavdelningen) kommer nu att väcka 

detta ärende hos Trafikverket. Vid kontakter med Enköpings kommun 

visade det sig att man inte hade kännedom om detta. 

Förvaltningen anser att kommunen nu hanterar detta på ett bra sätt och har 

inget i övrigt att anföra utan föreslår kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt. 

Uppföljning 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2019-08-02 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-02 KS 2019/00279 nr 93527 

 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom 

  

 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 270 Dnr 2020/00056 

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för 
Krägga på E18 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunen ställer sig positiv till förslaget, dock har kommunen inte

rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller

hastighetsfrågorna. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket och får

avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje med vad

kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan, och hoppas på en

lösning från Trafikverkets sida. Med anledning av ovanstående beslutar

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

trafikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en 

situation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa 

Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att 

Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska 

dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket. 

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har 

rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller 

hastighetsfrågorna. Kommunen har under sommaren lyft frågan om 

trafikplats i Krägga med Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en 

eventuell trafikplats måste finansieras helt av kommunen och att detta är det 

första steget i processen för att få till en trafikplats. Innan finansieringen är 

klar kommer inte Trafikverket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en 

trafikplats på sträckan. Trafikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste 

dock utredas.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget bifalls. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket 

och får avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje 

med vad kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag 2020-02-07    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar:  

Ärende 15
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Kommunen ställer sig positiv till förslaget, dock har kommunen inte 

rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller 

hastighetsfrågorna. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket och får 

avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje med vad 

kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan, och hoppas på en 

lösning från Trafikverkets sida. Med anledning av ovanstående beslutar 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

Christian Nordberg (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen beslutar 

att avslå förslaget eller att det ska bifallas och finner att det avslås.  

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-12 KS 2020/00056 nr 97714 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
 
olle.forsmark@habo.se 

 

Medborgarförslag: Öppna en trafikplats för Krägga på E18 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

trafikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en 

situation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa 

Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att 

Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska 

dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket. 

Under beredningen har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har 

rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller 

hastighetsfrågorna. Kommunen har under sommaren lyft frågan om 

trafikplats i Krägga med Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en 

ev trafikplats måste finansieras helt av kommunen och att detta är det första 

steget i processen för att få till en trafikplats. Innan finansieringen är klar 

kommer inte Trafikverket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en 

trafikplats på sträckan. Trafikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste 

dock utredas.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget bifalls. Kommunen har väckt ärendet hos Trafikverket 

och får avvakta den fortsatta processen. Trafikplatsen ligger också i linje 

med vad kommunen har uttryckt i förslaget till ny översiktsplan. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt. 

Uppföljning 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 2020-02-07 

   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Kommunstyrelsens kansli 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom  



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-12 KS 2020/00056 nr 97714 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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§ 200 Dnr 2020/00056  

Svar på medborgarförslag: Öppna en trafikplats för 
Krägga på E18 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en 

trafikplats för Krägga på E 18 ska öppnas. I medborgarförslaget beskrivs en 

situation där trafiken ökat markant, där oskyddade trafikanter måste korsa 

Kräggavägen och där många också kör för fort. Förslagsställaren menar att 

Kräggavägen är olycksdrabbad och att en trafikplats avsevärt skulle minska 

dessa risker. Medborgarförslaget har också skickats till trafikverket.Under 

beredningen har underlag inhämtats från plan- och 

exploateringsavdelningen. Av detta underlag framgår att kommunen inte har 

rådighet när det gäller det statliga vägnätet, något som också gäller 

hastighetsfrågorna. Kommunen har under sommaren lyft frågan om 

trafikplats i Krägga med Trafikverket. Beskedet från Trafikverket blev att en 

ev trafikplats måste finansieras helt av kommunen och att detta är det första 

steget i processen för att få till en trafikplats. Innan finansieringen är klar 

kommer inte Trafikverket ta ställning till om det är möjligt att tillåta en 

trafikplats på sträckan. Trafikplatsens påverkan på riksintresset E18 måste 

dock utredas. Med hänvisning till ovanstående gör förvaltningen 

bedömningen att det behöver utredas huruvida kommunen ska ta fram ett 

underlag med finansiering för en trafikplats för Krägga. 

Kommunfullmäktige föreslås ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda om 

kommunen ska ta fram ett underlag med finansiering för en trafikplats för 

Krägga.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Medborgarförslag      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut med hänvisning till att 

underlaget behöver kompletteras.      

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så 

sker.       

______________ 







SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 267 Dnr 2019/00436 

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia 
och kulturarv med hjälp av QR-koder 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till

förvaltningens och remissinstansens bedömning.

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt

motionens förslag.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att 

levandegöra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen 

föreslås att kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar 

med QR-koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos 

kulturarv och historia. Motionen har remitterats till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och 

exploateringsavdelningen varit involverad i beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden 

ställer sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör 

kommunen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras 

att arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver 

tas om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under 

2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för 

underhåll av fornminnen.  

Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att 

det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de 

föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna 

utredning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En 

enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QR-

koder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget 

inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle 

delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar 

med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför 

genomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på 

kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra 

kostnader. 

Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att 

motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar 

med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över 

Ärende 16



 

 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-23  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet. 

Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och 

kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning 

bedömer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra 

medel tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i 

frågan.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 197 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder 

Yttrande, kultur- och fritidsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 
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§ 197 Dnr 2019/00436  

Svar på motion: Levandegör Håbo kommuns historia 
och kulturarv med hjälp av QR-koder 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens och remissinstansens bedömning.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget enligt 

motionens förslag.    

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att 

levandegöra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen 

föreslås att kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar 

med QR-koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos 

kulturarv och historia. Motionen har remitterats till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och 

exploateringsavdelningen varit involverad i beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden 

ställer sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör 

kommunen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras 

att arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver 

tas om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under 

2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för 

underhåll av fornminnen.  

Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att 

det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de 

föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna 

utredning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En 

enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QR-

koder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget 

inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle 

delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar 

med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför 

genomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på 

kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra 

kostnader. 

Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att 

motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar 

med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över 

vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet. 

Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och 
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kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning 

bedömer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra 

medel tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i 

frågan.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder 

Yttrande, kultur- och fritidsnämnden   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker      

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-16 KS 2019/00436 nr 97833 

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

 

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med 
hjälp av QR-koder 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens och remissinstansens bedömning.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra utredningsuppdraget 

enligt motionens förslag.    

 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion med förslag om att 

levandegöra kommunens historia med hjälp av QR-koder. I motionen 

föreslås att kommunen utreder möjligheten att införa ett system för skyltar 

med QR-koder på lämplig platser i kommunen för att lyfta fram Håbos 

kulturarv och historia. Motionen har remitterats till kultur- och 

fritidsnämnden för yttrande. På kommunstyrelsens förvaltning har plan- och 

exploateringsavdelningen varit involverad i beredningen.  

Kommunstyrelsens förvaltning, i likhet med kultur- och fritidsnämnden 

ställer sig positiv till motionen och motionens intentioner. Givetvis bör 

kommunen tillvarata och visa upp kommunens historia. Vidare konstateras 

att arbetet tidigare varit eftersatt med följden att flera kulturmiljöer behöver 

tas om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål. Under 

2019 har dock ett arbete påbörjats för att ta fram en åtgärdsplan för 

underhåll av fornminnen.  

Det faktum att arbetet kommer kräva en hel del underhållsinsatser samt att 

det krävs att man tar fram informationsunderlag och filmer att koppla till de 

föreslagna QR-koderna innebär att de insatser som motionens föreslagna 

utredning på sikt kan leda fram till kan komma att bli en kostsam insats. En 

enklare variant vore givetvis att uppdatera redan befintliga skyltar med QR-

koder men även detta medför kostnader för filmerna. Det finns i dagsläget 

inte personal på kommunen som arbetar med frågorna, men möjligen skulle 

delar av arbetet kunna genomföras i samarbete med föreningar som arbetar 

med historia. Sannolikt skulle också konsult komma att behöva tas inför 

genomförande av skyltsystemet eftersom det inte finns någon anställd på 

kommunen som kan utföra arbetet, vilket också kan medföra extra 

kostnader. 

Förvaltningen bedömer ändå att frågan är så pass viktig och relevant att 

motionens förslag – att utreda möjligheten att införa ett system med skyltar 

med QR-koder – bör bifallas. Utredningen behöver givetvis noga se över 

vilka kostnader det skulle medföra att genomföra QR-skyltsystemet. 
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Utredningsuppdraget kan genomföras av kommunstyrelsens förvaltning och 

kommunarkitekten. Om kommunstyrelsen efter genomförd utredning 

bedömer att skyltsystemet bör genomföras och att projektet kräver att extra 

medel tillförs får kommunstyrelsen återkomma till kommunfullmäktige i 

frågan.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen kan genomföras inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Verkställighet av fullmäktiges beslut följs upp årligen genom rapport till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder 

– Yttrande, kultur- och fritidsnämnden   

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen, kommunarkitekt, för verkställighet 

Kultur- och fritidsnämnden, för kännedom 

Uppdragslista 

Hemsida 

 







 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-05-05  

Kultur- och fritidsnämnden  
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§ 31 Dnr 2020/00015  

Motion: Levandegör Håbo kommuns historia och kul-
turarv med hjälp av QR-koder 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

4. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen i enlig-

het med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  

Motion från Sverigedemokraterna har inkommit till kommunfullmäktige om 

att utreda möjligheter att införa ett system för skyltar med QR-koder på 

lämpliga platser i kommunen med syfte att lyfta fram Håbos rika kulturarv 

och historia. Motionen har remitterats från kommunstyrelsen till kultur- och 

fritidsförvaltningen för yttrande. 

Motionen föreslår att på kulturarvsplatser placera en QR-kod som leder till 

en ”liten film som visar platsen i en annan tidsålder” för att levandegöra och 

tillgängliggöra kulturminnen i kommunen.  

 

Flera av kommunens kulturarvs- och fornminnesområden har under många 

år förfallit. Få prioriteringar har gjorts av underhåll vilket till stor del beror 

på att det inte finns någon förvaltning som har ett uppdrag att förvalta eller 

vårda kulturarvsmiljöerna. Nuläget är att de flesta kulturmiljöer behöver tas 

om hand innan man kan börja marknadsföra dem som besöksmål.  

Under 2019 har kultur och fritidsförvaltningen tillsammans med tjänste-

personer från plan- och exploatering arbetat med att ta fram en åtgärdsplan 

för att komma tillrätta med underhåll av ett antal fornminnen. Arbetet ligger 

i linje med de bevarandemål Länsstyrelsen har kring kulturarvsmiljöer. En 

skötselplan har tagits fram i syfte att iordningsställa 12 fornminnesområden 

under en femårsperiod. Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen men har 

ännu inte behandlats. I detta arbete ingår även synliggörande av platsens 

historia genom informationsskyltar där QR-koder skulle kunna vara ytterli-

gare ett informationsmedel.    

Förvaltningen är enig med förslaget om behovet att kulturarvet behöver le-

vandegöras. Bedömningen från kultur och fritidsförvaltningen är att arbetet 

med kulturarvsmiljöerna behöver utredas i sin helhet samt att politiken utser 

lämplig förvaltning för ett tydligt kulturarvsuppdrag. Med fördel plan- och 

exploatering där kompetens och uppdrag kring friluftsmiljöerna idag är för-

lagd.  
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Att ta fram ett relevant underlag av bilder, texter och filmer för att kunna le-

vandegöra kulturminnen kräver ett omfattande arbete. 

Insatsen är kostsam. Det finns idag ingen personal eller medel för informat-

ionsarbete av detta slag.  

Beslutsunderlag 

Motion Levandegör Håbo kommuns historia och kulturarv med hjälp av 

QR-koder 

Beslutsgång 

Vice ordförande Pyry Niemi (S) frågar om nämnden kan bifalla förvaltning-

ens förslag till beslut och finner att så sker.       

 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Nämnsektreterare kultur- och fritidsförvaltningen 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-19 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 229 Dnr 2019/00244 

Motion: Blomsteräng 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till

tekniska nämndens bedömning.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämplig yta

för omställning till ängsyta, kostnad för detta och när i tid beslutet kan

genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade

kostnaden.

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo 

kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka 

den biologiska mångfalden.  

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt 

yttrande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även 

går i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till 

att ta fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden 

och förvaltningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga 

ytor istället för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett 

säkrare och billigare alternativ.  

Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att det är dyrare att sköta 

en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruksgräsmatta. Det innebär 

också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även om kostnaden är mindre 

än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att det, trots den ökande 

kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till blomsterängar med 

hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär.  

Då tekniska nämnden bedömer att det medför en kostnadsökning föreslås 

nämnden få i uppdrag att vidare utreda lämplig yta, kostnaden för 

omställning till ängsyta och när i tid en omställning kan genomföras inom 

befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kostnaden.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2020-10-05 § 161 

Tjänsteskrivelse 

Motion Blomsterängar 

Tekniska nämndens beslut och yttrande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ärende 17
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Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

 
 
 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-01-15 KS 2019/00244 nr 93684 

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

 

Motion: Blomsteräng 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

tekniska nämndens bedömning. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämplig 

yta för omställning till ängsyta, kostnad för detta och när i tid beslutet 

kan genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade 

kostnaden.     

 

Sammanfattning 

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo 

kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka 

den biologiska mångfalden.  

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt 

yttrande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även 

går i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till 

att ta fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden 

och förvaltningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga 

ytor istället för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett 

säkrare och billigare alternativ.  

Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att det är dyrare att sköta 

en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruksgräsmatta. Det innebär 

också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även om kostnaden är mindre 

än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att det, trots den ökande 

kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till blomsterängar med 

hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär.  

Då tekniska nämnden bedömer att det medför en kostnadsökning föreslås 

nämnden få i uppdrag att vidare utreda lämplig yta, kostnaden för 

omställning till ängsyta och när i tid en omställning kan genomföras inom 

befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kostnaden.      

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

I sitt yttrande beskriver tekniska nämnden en ökad kostnad i skötsel per 

kvadratmeter i jämförelse med andra typer av ytor:  

- Bruksgräsmatta: 0,90-1,17 kr per år 

- Slaghacksyta: 0,20 kr per år 

- Ängsyta: 1,20 kr per år 

Därutöver tillkommer kostnad för själva omställningen.  
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Uppföljning 

Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut följs upp regelbundet genom 

återrapportering till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Motion Blomsterängar 

– Tekniska nämndens beslut 

– Tekniska nämndens yttrande   

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden, för verkställighet 

Motionären 

Hemsida 

Uppdragslista  
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§ 161 Dnr 2019/00244  

Motion: Blomsteräng 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

tekniska nämndens bedömning. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till tekniska nämnden att utreda lämplig yta 

för omställning till ängsyta, kostnad för detta och när i tid beslutet kan 

genomföras inom befintlig budgetram med hänvisning till den ökade 

kostnaden.  

Sammanfattning  

Fredrik Anderstedt (S) har lämnat in en motion med förlag om att Håbo 

kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar. Detta i syfte att öka 

den biologiska mångfalden.  

Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig över motionen. I sitt 

yttrande anför nämnden att motionens intentioner är goda och att den även 

går i linje med ett pågående arbete på tekniska förvaltningen som syftar till 

att ta fram ytor som är lämpliga att omvandla till äng. Tekniska nämnden 

och förvaltningen förespråkar att man i första hand omvandlar befintliga 

ytor istället för att nyanlägga ängsytor, då omställning bedöms vara ett 

säkrare och billigare alternativ.  

Vidare konstaterar tekniska nämnden i sitt yttrande att det är dyrare att sköta 

en ängsyta än en annan yta såsom en vanlig bruksgräsmatta. Det innebär 

också en kostnad att ställa om ytor till ängar, även om kostnaden är mindre 

än vid nyanläggning. Dock bedömer nämnden att det, trots den ökande 

kostnaden kan vara värt att omvandla ytor till blomsterängar med 

hänvisning till de miljömässiga vinster det innebär.  

Då tekniska nämnden bedömer att det medför en kostnadsökning föreslås 

nämnden få i uppdrag att vidare utreda lämplig yta, kostnaden för 

omställning till ängsyta och när i tid en omställning kan genomföras inom 

befintlig budgetram med hänvisning till den ökade kostnaden.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion Blomsterängar 

Tekniska nämndens beslut och yttrande 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 



 
 

Motion - Anlägg blomsterängar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En traditionell svensk äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter. Det är lika många 
som i en regnskog. Vilket gör det till en av det mest artrika miljöerna i världen. Den stora 
rikedomen på arter gör också att ekosystemet blir robust och lättare kan stå emot 
klimatförändringar. En gammaldags äng är inte bara härlig att se på med sina vackra gräs 
och ljuvliga blommor. Den lockar till sig fjärilar, humlor och bin. Tyvärr är denna miljö idag 
hotad och det finns knappt en procent kvar av de ängsmarker som fanns i 
Sverige för hundra år sedan. Speciellt många fjärilarna är hotade och saknar allt mer 
lämpliga livsmiljöer. Orsaken är ett förändrat jordbrukslandskap vilket har gjort blommande 
marker ovanliga. Men det skulle gå att ändra på. Många marker har ett förråd av frö, rotbitar 
och plantor som skulle kunna växa upp till en lättskött och robust blomsteräng om de får en 
chans. Många av de grönytor kommunen idag sköter som gräsmatta skulle kunna vara 
lämpliga att istället sköta som blomsteräng. En äng tål inte samma slitage som en 
gräsmatta, men man kan klippa upp gångstigar. Det tar också flera år att få en 
rikblommande äng och det kan i början upplevas som grönytan är oskött så det gäller att ha 
tålamod vid ängsetableringen och informera om arbetet och syftet.  
 
Därför vill vi att:  
 
-Håbo kommun där det är lämpligt anlägger blomsterängar, för att skapa bättre livsmiljöer för 
växt och djurlivet och på så sätt öka den biologiska mångfalden.  
 
För socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2020-08-20  

Tekniska nämnden  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 94 Dnr 2019/00269  

Motion: Anlägg blomsterängar 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommun-

styrelsen. 

Sammanfattning  

Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen före-

slås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för att 

skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den biolo-

giska mångfalden. 

Tekniska nämnden anser att motionen kan bifallas med tillägget att det är 

omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och nyan-

läggning i andra hand. Tekniska förvaltningen har redan idag påbörjat ett 

arbete med att ställa om befintliga gräsytor till ängsytor. Förvaltningen har 

även upplåtit mark för bete i syfte att återskapa hagmarker med ängsflora. 

Ängsytor är viktigt för den biologiska mångfalden och för att bevara kultur-

landskapet. Kostnaden för skötsel av ängsytor är högre än för traditionell 

skötsel och hänsyn bör därför tas till kostnadsökningen i kommande budget-

arbete. 

 

Beslutsunderlag 

      

      

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Ulla Lindroth Andersson,  
 
ulla.lindroth@habo.se 

 

Motion: Anlägg blomsterängar 

Sammanfattning 

Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen 

föreslås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för 

att skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den 

biologiska mångfalden. 

Tekniska nämnden anser att motionen kan bifallas med tillägget att det är 

omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och 

nyanläggning i andra hand. Tekniska förvaltningen har redan idag påbörjat 

ett arbete med att ställa om befintliga gräsytor till ängsytor. Förvaltningen 

har även upplåtit mark för bete i syfte att återskapa hagmarker med 

ängsflora. Ängsytor är viktigt för den biologiska mångfalden och för att 

bevara kulturlandskapet. Kostnaden för skötsel av ängsytor är högre än för 

traditionell skötsel och hänsyn bör därför tas till kostnadsökningen i 

kommande budgetarbete. 

Bakgrund 

Tekniska nämnden har fått rubricerade motion för yttrande. I motionen 

föreslås att Håbo kommun, där det är lämpligt, anlägger blomsterängar för 

att skapa bättre livsmiljöer för växt- och djurlivet och på så sätt öka den 

biologiska mångfalden. 

Synpunkter 

Tekniska förvaltningen anser att motionens intentioner är goda. Det är 

viktigt att förvaltningen inom sitt verksamhetsområde arbetar för att främja 

den biologiska mångfalden. Motionen kopplar till ett av Sveriges 16 

miljömål, ”Ett rikt växt- och djurliv”, särskilt preciseringarna ”Gynnsam 

bevarandestatus och genetisk variation” samt ”Biologiskt kulturarv”. 

Människor har idag olika bilder av vad en äng är. De flesta ser troligen en 

blomsterrik yta med bland annat prästkragar, blåklockor, vallmo, blåklint, 

vädd, fibblor och gulmåra framför sig. I litteraturen definieras äng på lite 

olika sätt. Vanligast är definitionen ett öppet fält vars vegetation 

huvudsakligen består av stråväxter, främst gräs och örter, det är en 

slåttermark som inte har gödslats, kultiverats eller såtts in med främmande 

arter.  En äng innehåller mer gräs än blommande örter. En vidare, modern, 

definition av begreppet äng innehåller en mängd olika typer av äng, allt från 

utmagrade men tidigare gödslade åkrar och slagna vägrenar till mer 

traditionella slåttermarker som lövängar och slagna kärr.  

Ängen har en lång historia i Sverige. Syftet med ängsskötsel var från början 

att tillgodose behovet av vinterfoder, Som störst var landets ängsareal på 

1860-talet, cirka 2 miljoner hektar. Under slutet av 1800-talet och början av 
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1900-talet skedde en allt snabbare minskning på grund av ändrade metoder i 

jordbruket och nedläggning av många småjordbruk. I början av 1990-talet 

återstod endast omkring 2000 hektar. Idag har arealen ökat till närmare 9000 

hektar bland annat beroende på den miljöersättning som betalas ut för 

skötsel av ängar men också en ökad medvetenhet om hur unika och viktiga 

våra ängar är. 

Ängen är förknippad med en rik kulturhistoria, både avseende direkta spår i 

landskapet men också i redskap som liar, räfsor m.m. och i arbetsmoment 

som fagning och lieslåtter. Mångfalden av arter i ängen är beroende av 

människans skötsel och även av bete.  

Tekniska förvaltningen anser att det är viktigt att återskapa olika typer av 

ängsytor i syfte att främja den biologiska mångfalden. Ängen är även viktig 

att värna som en viktig del i det svenska kulturlandskapet.  

Förvaltningen har därför redan påbörjat ett arbete med att ta fram ytor som 

är lämpliga att omvandla till äng. Arbetet går ut på att lägga om en intensiv 

skötsel med kortklippt gräs eller så kallade slaghacksytor (som slås en gång 

per år) till en skötsel som efterliknar den som förr i tiden utfördes manuellt 

med lie och räfsa. Förvaltningen har, i samarbete med kommunekologen, 

under 2019 studerat jordartskartor och flora ute i fält för att se vilka ytor 

som kunde vara lämpliga att ställa om.  

Under sommaren 2020 har sedan fyra olika ytor ställts om på försök. Detta 

sker genom omläggning till annan skötsel. Ytorna kommer att slås med 

slåtterbalk i mitten av augusti, det slagna materialet får ligga kvar cirka en 

vecka för att så mycket frö som möjligt ska släppa. Därefter samlas det 

slagna upp och transporteras bort. Syftet med borttransporten är att det inte 

ska tillföras näring till marken, den behöver magras ut för att skapa mer 

gynnsamma förhållanden för olika örter. För närvarande är det inte klart hur 

det slagna materialet ska omhändertas. Förvaltningen hyser förhoppning om 

att det eventuellt kan användas i jord- eller biogasproduktion.  

Information har lagts ut på kommunens hemsida och ytorna har skyltats på 

plats. Se https://www.habo.se/bygga-bo-och-miljo/nyhetsarkiv/nyheter-

bygga-bo-och-miljo/2020-06-24-grasmattor-blir-angar-for-att-gynna-den-

biologiska-mangfalden.html 

Under sommaren 2020 pågår även inventering av floran på ytterligare ytor 

som är tänkbara att ställa om. 

En omläggning av skötselmetod på befintliga ytor med lämplig flora är 

billigare och säkrare än att anlägga en ängsyta från början. Det är mycket 

viktigt att förutsättningarna är de rätta för att lyckas med omvandling. 

Nyanläggning är en svårare, dyrare och mer osäker metod för att skapa 

ängar. Tekniska förvaltningen förespråkar därför i första hand omvandling 

framför nyanläggning. Det bör också beaktas att det tar ett antal år för 

ytorna att ställa om sig efter den nya skötseln. Man kan därför inte förvänta 
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sig att en rikblommande äng redan det första året. Ibland kan även stödsådd 

behövas för att påskynda utvecklingen. 

En äng kräver som tidigare nämnts andra skötselmetoder än en traditionellt 

klippt gräsyta. De ytor som förvaltningen i år har provat att lägga om är 

både ytor som klippts 10-13 ggr/år (bruksgräsmatta) och ytor som klippt en 

gång/år utan upptagning (slaghacksytor). Kostnaden för dessa är:  

 Bruksgräsmatta per m2: 0,90 -1,17 kr/år (10-13 tillfällen)

 Slaghacksyta per m2: 0,20 kr/år

För att sköta en ängsyta krävs att den slås med slåtterbalk och att gräset 

samlas upp och avlägsnas efter att ha fått ligga på plats cirka en vecka. Det 

uppsamlade gräset ska sedan transporteras bort för omhändertagande. 

Kostnaden för ängsyta (exklusive borttransport).  

 Ängsyta (slåtter + upptagning) per m2: 1,20 kr/år

Tekniska förvaltningen kan konstatera att det blir dyrare att sköta en ängsyta 

än att sköta den med traditionella metoder. Det kan dock vara värt den 

ökade kostnaden med tanker på de miljövinster som görs.  

Det finns även andra konsekvenser som bör beaktas vid val av ytor för 

omställning. Närboende påverkas genom att de inte kan använda ytan på 

samma sätt som tidigare. De kan även påverkas av allergier, fästingar och 

sork. 

Förvaltningen har också sedan 2018 upplåtit mark för bete i Klosterbacken 

och Broby Backar i syfte att återskapa hagmarker med ängsflora. 

Ställningstagande 

Tekniska förvaltningen anser att det, trots ökade kostnader och påverkan på 

närboende, är värt att prova omställning till äng. Nyanläggning av 

blomsterängar kan eventuellt göras i samband med utbyggnad av nya 

bostadsområden eller i gatumiljöer som vägkanter, refuger och rondeller.  

Förvaltningen anser därför att motionen kan bifallas med tillägget att det är 

omställning av befintliga gräsytor som ska provas i första hand och 

nyanläggning i andra hand. Förvaltningen önskar också att hänsyn tas till 

kostnadsökningen i kommande budgetarbete. 



Från: Kontaktcenter 
Skickat: den 12 oktober 2020 09:00 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Motion till kommunfullmäktig 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Slutfört 

Med vänlig hälsning, 

Annica 
Kommunvägledare 

Håbo kommun 
Kontaktcenter 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171-525 00 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 
Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Lars-Göran Bromander <lars-goran.bromander@bktv.nu> 
Skickat: den 10 oktober 2020 16:13 
Till: Kommun <Kommun@habo.se> 
Ämne: Motion till kommunfullmäktig 

Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 
Vid ÅVC Västerskog finns en ”bytesbod” där man kan lämna saker som kan återanvändas. Tyvärr har det 
funnits regler att man måste byta till sig saker. Bytesboden sköts normalt i huvudsak av ”Daglig 
verksamhet” med stöd av personalen. Ur kommunens synvinkel är det ekonomiskt bäst om så mycket 
kan återvinnas och att avfallsmängden blir så liten som möjligt. Allt avfall som inte återvinns kostar 
pengar och påverkar avfallstaxan. 
Vid ett studiebesök vid återvinningsparken Alelyckan i Göteborg fick vi se en mycket lyckad verksamhet. 
Vi infarten till anläggningen fanns en lokal som drevs av en hjälporganisation som var bemannad, där 
erbjöds besökare att skänka saker som kund återbrukas vilka lastades av. Besökaren kunde få råd om 
vart övrigt kunde slängas. Där efter fortsatte färden till ÅVC. 

• Att kommunen bygger en återvinningspark vid ÅVC Västerskog
• Att någon hjälporganisation t.ex Röda korset erbjuds att driva den tillsammans med  Daglig 
verksamhet.

Lars-Göran Bromander 

Ärende 18



Skickat från min iPad 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-20 KS 2020/00365 nr 98442 

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

Motion: Återvinningsbart vid Västerskog ÅVC 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna motionen till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Lars-Göran Bromander (S) har överlämnat en motion till fullmäktige. 

Motionären föreslår att en återvinningspark ska byggas vid ÅVC 

Västerskog.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram.  

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Motion 2020-10-10

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 



Extra ärende 31 

2020-11-27 
Ärende 19 

Motion: Procentuell avsättning till bostadssociala ändamål 

Det kommunala bostadsbolaget Håbohus AB är ett av kommunen helägt bolag. Likt de flesta 

andra kommunerna i landet avsätts en procentuell andel lägenheter till så kallat Hbostadssociala 

ändamål*. Det vill säga personer som beviljats bistånd till andrahandskontrakt genom 

Socialtjänsten. Detta regleras i ägardirektiven för Håbohus AB som anger: 

HBolaget skall tillhandahålla bostäder till socialtjänsten för bostadssociala ändamål. Antalet 

lägenheter för detta ändamål får maximalt utgöra fem (SJ procent av bolagets totala antal 

lägenheter. 

Procentsatsen har tidigare varit 4 % men höjdes tillfälligt efter migrationskrisen 2015 på grund av 

de efterverkningar krisen hade för Håbo kommun. Något som uttalades vara en tillfällig lösning. 

Då behovet dels minskat rent generellt, något som även tillstyrks av Håbohus egen VD Mats 

Norrbrand, dels att boenden kopplat till kommunens mottagande bör ombesörjas på annat vis 

föreslår därför Sverigedemokraterna att den procentuella delen avsatta lägenheter nu sänks till 

maximalt 3 alternativt 4 % av det totala beståndet. 

Håbo kommun har tusentals personer i bostadskö som kan vara fler år lång. 

Det är inte rimligt att lägenheter står tomma "i väntan på". Vidare behöver 

kommunen se över boendesituationen kopplat till migration utan att det ska 

gå ut över den ordinarie bostadskön eller de personer som är i behov av 

boende pga. social eller ekonomisk problematik. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

5 % = 74st

4 % =59st 

3%=45st 

100 % = 1484st 

{2020} 

Att ägardirektiven för Håbohus AB revideras på sådant vis att andelen bostäder som 

avsätts till bostadssociala ändamål maximalt får utgöra fyra 141 procent av bolagets 

totala antal lägenheter. 

eller 

Att ägardirektiven för Håbohus AB revideras på sådant vis att andelen bostäder som 

avsätts till bostadssociala ändamål maximalt får utgöra tre (31 procent av bolagets 

totala antal lägenheter. 

sverigedemokraterna Håbo 



     Vänsterpartiet 

Motion till Håbo kommunfullmäktige  2020-12-12 

Kärnvapenfri framtid för Håbo Kommun – 

anslut kommunen till ICAN Cities Appeal

FN:s konvention om kärnvapenförbud röstades igenom den 7 juli 2017, av bland annat 

Sverige. Konventionen var ett viktigt steg för en kärnvapenfri och säkrare värld. 

Paraplyorganisationen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear weapons) var 

drivande i att avtalet skulle bli verklighet och tilldelades för det arbetet Nobels fredspris 2017. 

ICAN har nu formulerat en uppmaning som enskilda städer och orter kan skriva på för att 

visa hur viktigt det är att förbjuda kärnvapen samt för att ratificera konventionen något 

Sverige ännu inte gjort. Flera platser har redan ställt sig bakom uppmaningen så som 

Melbourne, Hiroshima, Washington DC och Berlin. I Sverige har i skrivande stund enbart 

Göteborg gått med men i Norge har redan 25 orter sällat sig till uppmaningen. Vårt förslag är 

att Håbo ansluter sig.  

Uppmaningen från ICAN lyder: 

“Vår stad/kommun är djupt oroad av det allvarliga hotet som kärnvapen utgör mot världens 

alla samhällen. Vi menar att våra invånare har rätten att leva i en värld fri från kärnvapen. All 

användning av eller minsta olycka med kärnvapen skulle ha katastrofala, omfattande och 

långsiktiga konsekvenser för människor och miljön. Vi stöttar därför FN:s konvention om 

förbud mot kärnvapen och uppmanar vår regering att signera och ratificera konventionen.” 

Kärnvapen utgör inte bara ett existentiellt hot mot hela jordens befolkning, det utgör ett 

synnerligt hot mot Håbo kommun och hela Region Uppsala. En explosion över Uppsala eller 

Stockholm skulle påverka hela regionen. Närheten till Arlanda, ledningsregementet och den 

framtida flygflottiljen är också bara några av de skälen till varför Region Uppsala skulle vara 

ett strategiskt mål.” 

Idag saknas tydlig svensk lagstiftning som kategoriskt förbjuder kärnvapen på svensk mark. 

Även om Sverige uttryckt sin vilja att utländsk trupp inte skall medföra sådan. Det saknas 

både ett generellt förbud och inspektionsmöjligheter, såväl i fredstid som i krigstid. Dessutom 

innebär Sveriges värdlandsavtal med NATO i sig en risk för att vi drabbas av 

kärnvapenattacker men framförallt innebär avtalet att kärnvapen kan placeras på svensk 

mark i krigstid vilket förhöjer riskerna avsevärt. Ökade spänningar internationellt och 

auktoritära ledare spär ytterligare på hotet, speciellt då både NATO och andra 

kärnvapenaktörer rustar upp och ökar sina arsenaler av och förstörelsekraften i sina 

kärnvapen. 

Säkerhets- och utrikespolitik råder visserligen staten över, men en kommunal uppmaning till 

regeringen att skriva under TPNW-konventionen är rimligen en kommunal fråga. Kommuner 

bör verka för att skydda sina invånares intressen, liv och hälsa genom att påverka staten. 

Därför menar vi att det är hög tid för Håbo kommun att ansluta sig till ICAN:s Cities Appeal. 

Mot bakgrund av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 

Ärende 20



att Håbo kommun ansluter sig till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om 

kärnvapenförbud, 

att kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsens ordförande att informera ICAN att Håbo 

kommun ansluter sig till ICAN:s Cities Appeal. 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) Robin Jande (V) 

Leif Lindkvist (V) 



Från: Charlotta Bjälkebring Carlsson 
Skickat: den 12 december 2020 10:10 
Till: Kommunstyrelsen; Anders Liljestrand; Ena Håbo; Håboportalen; Kjell Sjöberg; 

Magasin Bålsta; Radio Uppland; redaktionen@eposten.se; Sveriges Radio; 
SVT; tore@tore.se; TV4 Uppland; Upplandsnyheter 

Kopia: Vänsterpartiet Uppsala län (uppsalalan@vansterpartiet.se) 
Ämne: Motion till Håbo kommunfullmäktige den 12 december, dagen för neutralitet 
Bifogade filer: Håbo motion - Kärnvapenfri framtid - anslut till ICAN Cities Appeal-1 (1).docx 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Hej, 
Vänsterpartiet Håbo önskar en kärnvapenfri framtid för Håbo kommun. Vi lämnar därför in denna 
motion denna dag den 12 december.  
Den 12 december är internationella dagen för neutralitet. Vi gör det för att visa att vi stödjer FN:s 
konvention om förbud mot kärnvapen och det med ett yrkande om att Håbo kommun ansluter sig till 
ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapenförbud.  

Bästa hälsningar Robin Jande, Leif Lindkvist och Charlotta Bjälkebring Carlsson, Vänsterpartiet Håbos 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 272 Dnr 2020/00364 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 2, år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden 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 2 år 2020. 

Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige. 

Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för 

kvartal 2 2020.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2020-11-09 § 201 

Tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Ärende 21



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 

 Sammanträdesdatum  

 2020-11-09  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 201 Dnr 2020/00364  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 2, år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden 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 2 år 2020. 

Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige. 

Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för 

kvartal 2 2020.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag   

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar om arbetsutskottet bifaller 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så sker      

______________ 

 
 
 

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-10-23 KS 2020/00364 nr 98033 

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

 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS kvartal 2, år 2020 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.    

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden 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 2 år 2020. 

Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige. 

Socialnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att redovisa för 

kvartal 2 2020.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om kommunen inte verkställer gynnande biståndsbeslut inom tre månader 

kan inspektionen för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten 

föreslå att kommunen tilldöms ett vite. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens 

ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämndens beslut med tillhörande underlag   

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom  

 



  TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-12-14 VON 2020/00011 nr 4793 

Socialförvaltningen 
Avdelningen för samverkan, kvalitet och utveckling 
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare 
0171-538 61 
sandra.sabel@habo.se 

 

Rapportering 2020, ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2, år 
2020 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i form av redovisning 

av ej verkställda beslut till kommunfullmäktige och fullmäktiges 

revisorer för kännedom   

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) 

och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skyldiga att varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda 

gynnande beslut.  

Ärendet 

För kvartal två har totalt 108 ärenden rapporterats till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. Det är en markant ökning från föregående kvartal som 

främst beror på förändringar i verkställighet av gynnande beslut med 

anledning av pågående pandemi. 49 ärenden avser gynnande beslut enligt 

SoL och 59 ärenden enligt LSS. Dessa rapporteringar kan avse beslut som 

inte har verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller där 

verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS 

och 16 kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos 

förvaltningsrätten där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för 

enskild. Den särskilda avgiften beräknas utifrån insatsens karaktär.  

Nämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO 

överlämnat till Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av 

beslut har dröjt oskäligt länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt 

9§9 LSS.  

Beslutsunderlag 

– Denna tjänsteskrivelse nr 4793, daterad 2020-09-08  

– Yttrande, nr 4792, daterad 2020-09-03 

______________ 
Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen     



  YTTRANDE 1(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-03 VON 2020/00011 nr 4792 

Socialförvaltningen 
Avdelning en för samverkan, kvalitet och utveckling 
Sandra Sabel, Verksamhetsutvecklare/utredare 
0171-538 61 
sandra.sabel@habo.se 

 

Yttrande, ej verkställda gynnande beslut, kvartal 2 år 2020 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h Socialtjänstlagen (SoL) 

och § 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

skyldiga att varje kvartal rapportera till kommunfullmäktige om gynnande 

beslut som ej blivit verkställda. Rapportering görs även till Inspektionen för 

vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbeslut enligt SoL och 

LSS som inte blivit verkställda inom tre månader från dagen för beslut.  

För kvartal två, år 2020, har totalt 108 ärenden rapporterats in till IVO inom 

vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde. 49 ärenden är beslut 

enligt SoL och 59 ärenden är beslut enligt LSS, en markant ökning från 

föregående kvartal. Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har 

verkställts, avbrott som skett i tidigare verkställigheter eller där 

verkställighet skett i tidigare inrapporterade ärenden.  

Förändringar i verkställighet med anledning av covid-19 

Kommunernas rapportering ska ske som vanligt men eventuella 

förändringar i verkställighet med anledning av covid-19 ska framgå i 

individrapporten som skickas till IVO. Under pandemins början behövde 

vissa av nämndens verksamheter stängas ned helt och delvis för att minska 

och förhindra smittspridning med anledning av covid-19. Enskilda har också 

på egen begäran valt att pausa/avvakta med sina insatser för att minimera 

risk för smitta. Detta har föranlett ändringar i verkställighet av gynnande 

beslut inom nämndens verksamhetsområde, vilket beskrivs mer detaljerat 

nedan.  

Beslut enligt SoL, äldreomsorg 
För kvartal två har totalt 17 nya ärenden rapporterats in inom äldreomsorg.  

Sju av dessa inrapporterade nya ärenden avser avbrott i verkställighet för 

insatsen dagverksamhet för äldre. Verksamheten stängdes ned under mars 

månad för att minska och förhindra smittspridning med anledning av covid-

19. Uppföljning och individuella lösningar har skett i samtliga ärenden. I 

sex av ärendena har individerna haft andra insatser till exempel hemtjänst, 

trygghetslarm, korttidsboende och hos vissa har även utökade 

hemtjänstinsatser beviljats under tiden. I ett par ärenden har individer vid 

uppföljning tackat nej till andra eller utökade insatser. I slutet på maj 

erbjöds dagverksamhet i mindre omfattning och flertalet av individerna 

tackade ja till detta och har under sommaren åter börjat delta i 

dagverksamheten, fast i mindre omfattning än tidigare. I ett ärende har 

behovet förändrats och den enskilde har beviljats särskilt boende och 

beslutet om särskilt boende har verkställts 2020-07-03 varvid insatsen 

dagverksamhet är avslutad.  



YTTRANDE 2(5) 

Datum Vår beteckning 

2020-09-03 VON 2020/00011 nr 4792 

Åtta av de inrapporterade nya ärendena avser avbrott i verkställighet för 

insatser inom hemtjänst. I samtliga ärenden har den enskilde på egen 

begäran valt att pausa sina insatser med anledning av pågående pandemi. 

Majoriteten avser serviceinsatser i form av städ, tvätt och inköp och i ett par 

ärenden omvårdnad, exempelvis dusch och morgonhjälp. Samtliga individer 

har fortsatt insats i form av trygghetslarm. Uppföljningar har skett i samtliga 

ärenden och de framgår att individer som berörs får hjälp på annat sätt, t ex 

genom anhöriga. 

Ett nytt ärende som rapporteras in avser insatsen särskilt boende, där beslut 

fattades 2020-03-17. Den enskilde erbjöds extern verkställighet under 

sommaren men tackade nej. Den enskilde har under tiden erhållit utökad 

hjälp i hemmet och kommer på nytt att erbjudas plats på särskilt boende 

inom kort.  

Ett nytt ärende avser avbrott i verkställighet för insatsen växelvård från och 

med 2020-03-30, i samband med att verksamheten stängdes ned för att 

minska och förhindra smittspridning. Den enskilde har andra pågående 

insatser i form av hemtjänst, trygghetslarm och avlösning i hemmet. Fortsatt 

planering och uppföljning pågår.  

För kvartal två återrapporteras även totalt två ärenden inom äldreomsorg 

från föregående period. Ett ärende avser insatsen särskilt boende som 

verkställdes 2020-07-01 och rapporteras därmed som verkställd. Det andra 

ärendet avser insatsen kontaktperson, där det gynnande beslutet fattades 

2019-12-20 och beslutet är fortfarande inte verkställt. Det har varit 

svårigheter att komma igång med insatsen på grund av pågående pandemi. I 

somras skedde en matchning med ny uppdragstagare, planering med att 

komma igång med insatsen pågår och den enskilde har andra insatser i form 

av hemtjänst, där social samvaro inryms.  

Inom äldreomsorg finns det ytterligare kända ärenden som i samband med 

kvartal två inte har överstigit tre månader, men som kommer att rapporteras 

in under kvartal tre.  

Beslut enligt SoL, funktionsnedsättning 
För kvartal två har totalt 28 nya ärenden rapporterats in inom omsorger om 

personer med funktionsnedsättning, SoL.  

Samtliga av dessa nya ärenden avser avbrott i verkställighet för insatsen 

arbetsstöd/sysselsättning inom socialpsykiatri. Verksamheten stängdes ned 

under mars månad för att minska och förhindra smittspridning med 

anledning av covid-19. Individuella uppföljningar och lösningar har skett 

inom samtliga ärenden. I majoriteten av ärendena ha de enskilda erhållit 

exempelvis regelbundna avstämningar via telefon med arbetscoach och i 

vissa fall erbjudits att delta i öppen verksamhet för social samvaro. I några 

ärenden har andra insatser inte varit aktuella under tiden utan 



YTTRANDE 3(5) 

Datum Vår beteckning 

2020-09-03 VON 2020/00011 nr 4792 

överenskommet med handläggare att kontakt tas när verksamheten öppnas 

upp igen. I ett par ärenden har individerna ordnat med arbete eller studier 

själva och därför tackat nej till andra insatser under tiden. I ett ärende 

avslutas insatsen 2020-07-21 utan verkställan då den enskilde har flyttat 

från kommunen. Från och med 1 september är planeringen att 

arbetsstöd/sysselsättning sakta kommer att öppnas upp igen i anpassad form 

(för att fortsatt förhindra smittspridning). Beslut kommer därmed åter 

verkställas löpande både helt och delvis, i de fall den enskilde inte avböjer.  

För kvartal två återrapporteras även totalt två ärenden från föregående 

period. Två beslut som avser insatsen kontaktperson som har verkställts 

2020-05-14 respektive 2020-06-03 och rapporteras därmed som verkställda. 

Inom socialpsykiatri finns det ytterligare ett par kända ärenden som i 

samband med kvartal två inte har överstigit tre månader, men som kommer 

att rapporteras in under kvartal tre. 

Beslut enligt LSS 

För kvartal två har totalt 55 nya ärenden rapporterats in inom omsorgen för 

personer med funktionsnedsättning, LSS. 

47 av dessa inrapporterade ärenden avser avbrott i verkställighet för insatsen 

daglig verksamhet. Verksamheten stängdes ned under mars månad för att 

minska och förhindra smittspridning med anledning av covid-19. 

Individuella uppföljningar och lösningar har skett inom samtliga ärenden. I 

majoriteten av ärendena har de enskilda erhållit anpassad sysselsättning i 

form av BoDa- verksamhet
1
 i grupp- och servicebostad, nya

veckoplaneringar och genomförandeplaner och kontakt med arbetscoach 

utifrån en gemensam planering med daglig verksamhet. I några av ärendena 

har den enskilde själv eller genom företrädare avsagt sig insatsen daglig 

verksamhet med anledning av pågående pandemi och rädsla för att bli 

smittad, vissa individer tillhör riskgrupp. Arbetscoach har löpande kontakt 

med de individer som berörs för avstämning. Från och med 1 september är 

planeringen att daglig verksamhet sakta kommer att öppnas upp igen i 

anpassad form (för att fortsatt förhindra smittspridning). Beslut kommer 

därmed åter verkställas löpande, både helt och delvis, i de fall den enskilde 

inte avböjer.  

Av de nya ärendena för kvartal två återfinns även fem beslut om 

kontaktperson och tre beslut om korttidsvistelse.  

I det första ärendet om kontaktperson blev det avbrott i verkställighet 2020-

02-05, rekrytering av ny uppdragstagare pågår och matchningsmöte med ny

1
 BoDa är en förkortning av boende och daglig verksamhet. BoDa- verksamhet innebär att 

den enskilde bor i gruppbostad och åker inte iväg till en daglig verksamhet utan har sitt 

arbete i anslutning till bostaden. Den enskilde har också samma personal i boendet som på 

sin dagliga verksamhet.   



  YTTRANDE 4(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-03 VON 2020/00011 nr 4792  

 

tilltänkt kontaktperson sker i augusti. I det andra ärendet om kontaktperson 

blev det avbrott i verkställighet 2020-01-27, den enskilde tackar 2020-02-13 

nej till eget förslag på uppdragstagare, rekrytering av ny uppdragstagare 

pågår och nytt matchningsmöte sker i augusti. I det tredje ärendet om 

kontaktperson blev det avbrott i verkställighet 2020-03-31, beslutet är 

fortfarande inte verkställt och lämplig uppdragstagare saknas. I det fjärde 

ärendet om kontaktperson fattades det gynnande beslutet 2020-02-11. Den 

enskilde tillsammans med vårdnadshavare avböjer insats och har tackat nej 

till uppstartsmöte 2020-07-16 med anledning av pågående pandemi. 

Uppföljning har skett under våren och sommaren och överenskommet med 

handläggare att kontakt tas under hösten för uppföljning. I det femte ärendet 

om kontaktperson fattades det gynnande beslutet 2020-03-24 och beslutet är 

fortfarande inte verkställt. Förslag på kontaktperson finns och 

matchningsmöte sker i augusti. 

 

I det första ärendet om korttidsvistelse blev det avbrott i verkställighet 2019-

12-16 i samband med att Ekans verksamhet lades ned i årsskiftet 2019/2020. 

Förfrågningar har löpandes gjords under hösten 2019 och våren 2020 för att 

hitta ett nytt korttidsboende. Under februari månad etablerades en kontakt 

med tilltänkt korttidsboende. Den enskilde erbjöds plats 2020-03-02, på 

grund av pågående pandemi fördröjdes möjligheten för den enskilde med 

vårdnadshavare att kunna besöka verksamheten. Studiebesök skedde sedan i 

slutet av april 2020. Därefter har planering och samordning skett för att 

kunna verkställa insatsen igen. Den enskildes beslut verkställdes åter 2020-

09-02 och beslutet kommer att återrapporteras för kvartal tre som verkställt. 

I det andra ärendet om korttidsvistelse fattades det gynnande beslutet 2020-

01-20. Den enskilde erbjöds plats på korttidsboende 2020-03-18 men 

tackade tillsammans med vårdnadshavare nej till erbjudandet 2020-04-06. 

Fortsatt förfrågningar att hitta korttidsboende pågår. I det tredje ärendet om 

korttidsvistelse fattades det gynnande beslutet 2020-02-11 och beslutet är 

inte verkställt. Den enskilde erbjöds plats på korttidsboende 2020-02-12 och 

tackade initialt ja men vill sedan vänta med att börja på grund av pågående 

pandemi. Uppföljning har skett under våren och sommaren och 

överenskommet att kontakt tas åter i höst för att följa upp behovet.  

 

För kvartal två återrapporteras även totalt fyra ärenden från föregående 

period. Två beslut avser insatsen kontaktperson som har verkställts 2020-

05-25 respektive 2020-06-04 och rapporteras därmed in som verkställda. Ett 

beslut avser insatsen kontaktperson som fortfarande inte är verkställt efter 

avbrott i verkställighet 2019-12-31, den enskilde ville inte fortsätta med 

dåvarande kontaktperson och rekrytering pågår. Ett beslut avser insatsen 

korttidsvistelse, beslut fattat 2019-11-04 som inte har verkställts inom tre 

månader. Den enskilde har tackat nej till erbjudande 2020-01-30. Vid 

uppföljning under april månad framkommer att den enskilde vill avvakta 

med insatsen och fler erbjudanden med anledning av pågående pandemi. 

Uppföljning sker under hösten.  



  YTTRANDE 5(5) 

 Datum Vår beteckning 

 2020-09-03 VON 2020/00011 nr 4792  

 

Inom LSS finns det ytterligare kända ärenden som i samband med kvartal 

två inte har överstigit tre månader, men som kommer att rapporteras in 

under kvartal tre. 

Ekonomiska konsekvenser och uppföljning 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS, 

att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten där det 

dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften 

varierar beroende på insatsens karaktär och omfattning, samt utifrån hur 

långt dröjsmålet är.  

Nämnden inväntar fortfarande en dom från förvaltningsrätten om 

utdömande av särskild avgift, i ett ärende som avser bostad med särskild 

service (LSS).  

Efter rapportering av kvartal två kan konstateras att det skett en markant 

ökning från föregående kvartal. Främst utifrån förändringar i verkställighet 

av gynnande beslut på grund av pågående pandemi, vilket även kommer 

fortsätta i rapporteringen för kvartal tre. Förändringar i verkställigheten följs 

upp på individnivå och det pågår även ett arbete för att öppna upp 

verksamheter igen på ett säkert sätt.  

I övrigt bedöms det vara fortsatt vissa svårigheter att rekrytera 

uppdragstagare för insatsen kontaktperson, för att möta de individuella 

behov som krävs för varje enskilt ärende samt att pågående pandemi har en 

påverkan.  

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-09-29 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 73 Dnr 2020/00011 

Rapport för kvartal 2 – Ej verkställda gynnande beslut år 2020 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet i form av redovisning av ej

verkställda beslut till kommunfullmäktige och fullmäktiges revisorer för känne-

dom

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden är enligt kap. 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och 

§ 28 h lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldiga att

varje kvartal rapportera till fullmäktige om ej verkställda gynnande beslut.

Ärendet 

För kvartal två har totalt 108 ärenden rapporterats till IVO, Inspektionen för vård 

och omsorg. Det är en markant ökning från föregående kvartal som främst beror på 

förändringar i verkställighet av gynnande beslut med anledning av pågående pan-

demi. 49 ärenden avser gynnande beslut enligt SoL och 59 ärenden enligt LSS. 

Dessa rapporteringar kan avse beslut som inte har verkställts, avbrott som skett i ti-

digare verkställigheter eller där verkställighet skett i tidigare rapporterade ärenden.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inspektionen för vård- och omsorg, IVO, har rätt i enlighet med 28 a § LSS och 16 

kap 6a § SoL, att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten 

där det dröjt oskäligt lång tid att verkställa beslut för enskild. Den särskilda avgiften 

beräknas utifrån insatsens karaktär.  

Nämnden har yttrat sig och inväntar domslut i ett ärende som IVO överlämnat till 

Förvaltningsrätten för avgörande, där verkställigheten av beslut har dröjt oskäligt 

länge för den enskilde. Beslutet avser bostad enligt 9 § 9 LSS.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse nr 4793, daterad 2020-09-08

– Yttrande, nr 4792, daterad 2020-09-03

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnas. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om nämnden godkänner att överlämna yttrandet och finner att så 

sker. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen     
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