
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2016-12-08  

Tekniska utskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Christian Nordberg (MP), Ordförande 

Tommy Rosenkvist (M) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Helene Cranser (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Tekniska utskottet kallas till sammanträde 

Tid Tisdagen den 13 december 2016, kl. 15:00 

Kaffe och julsmörgås serveras 14.30 

Plats Stationen Scen och konst (Gamla Stationen i Bålsta) OBS! Lokalen 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande – upprop och val av justerare  

2.  
Fastställande av dagordning  

3.  
Medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphand-

ling 

 

4.  
Fördyrning, ny förskola i Frösundavik, handlingar presenteras till mötet  

5.  
Lokal trafikföreskrift, förbud att parkera på vändplats på Jan Fridegårds väg  

6.  
Lokal trafikföreskrift, förbud mot infart på Håbovägen  

7.  
Lokal trafikföreskrift, enkelriktad trafik på Håbovägen  

8.  
Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på markerade sträckor, Cent-

rumgränd, nytt beslut 

 

9.  
Informationer:  

- Projektplan Futurum 

- Bidrag enskilda vägar  

- Verksamhetsplan 2017, enheterna 

 

 

   

Christian Nordberg 

Ordförande 

 Susanne Nyström 

Sekreterare 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-30 KS 2016/00377 nr 69445 

 
Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Nämndsekreterare/administratör 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Medborgarförslag: Ta fram en kostpolicy inför kommande 
livsmedelsupphandling 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget.  

2. Kommunfullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att 

tillsammans med övriga berörda förvaltningar utarbeta förslag till en 

kostpolicy. 

 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit, där det föreslås att kommunen ska ta 

fram en kostpolicy inför kommande livsmedelsupphandling. Likaså föreslås 

att kommunen genom sin livsmedelsupphandling ska stödja ett antal 

kvalitetskrav, exempelvis minimerad antibiotikaanvändning, närproducerad 

mat och mat utan olika tillsatser och att budgetmedel ska avsättas så att 

kvalitetsmålen uppnås. Till medborgarförslaget bifogas dokumentet ”9 skäl 

att köpa mer svensk mat till Håbo kommun” i en kort och en lång version 

samt ”Skånsk handbok för livsmedelsupphandling”. Förslagsställaren 

föreslår också att kostpolicyn ska vara klar inför kommande 

livsmedelsupphandling under hösten.  

Medborgarförslaget har beretts av kommunstyrelsens kansli i samarbete 

med kostenheten och upphandlingsenheten. Förvaltningen konstaterar 

inledningsvis vikten av att de livsmedel som köps in håller en god kvalitet. 

Med detta i åtanke är det dock viktigt att poängtera att en skarpare 

kravställning vid livsmedelsupphandlingar också påverkar kommunens 

kostnader för livsmedelsinköp. Den fördyrning, som det ofta innebär att 

ställa sådana krav som efterfrågas i medborgarförslaget, medför också att 

alla de föreslagna kraven kan bli svåra att ställa på en gång. En prioritering 

måste således göras.  

Mot denna bakgrund behövs ett politiskt ställningstagande i frågan. Det är 

ett politiskt beslut att väga olika krav på maten som serveras i kommunens 

verksamheter mot varandra och mot kommunens ekonomi. Därmed 

instämmer förvaltningen i förslagsställarens syn på behovet av en 

kostpolicy. Med en, av kommunfullmäktige antagen, kostpolicy skulle 

tjänstemännen få en tydligare riktning inför framtida upphandlingar. Genom 

en kostpolicy skulle också en större enhetlighet i hanteringen av 

livsmedelsinköp i kommunens olika förvaltningar kunna uppnås.  

Däremot är en kostpolicy inte är möjlig att arbeta fram i tid för höstens 

livsmedelsupphandling. Förvaltningen bedömer dock att de värden som 

medborgarförslaget eftersträvar är viktiga kommer därför i kommande 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-08-30 KS 2016/00377 nr 69445 

 

upphandlingar, fram till dess att en kostpolicy är på plats, se över 

möjligheten att ställa upphandlingsmyndighetens baskrav
1
 för hållbarhet. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-06-13 att kostenheten förs över från 

kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden i samband med 

årsskiftet 2016/2017. Eftersom barn- och utbildningsförvaltningen därmed 

blir den största kostverksamheten inom kommunen så är det lämpligt att de 

får i uppdrag att ta fram en kostpolicy i samverkan med övriga berörda 

förvaltningar.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga för närvarande. Dock kan de prioriteringar som görs i en kostpolicy få 

ekonomiska konsekvenser för framtida livsmedelsinköp.  

Uppföljning 

Inte aktuellt.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag 

– Skånsk handbok för livsmedelsupphandling 

– 9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, kort version 

– 9 skäl att köpa mer svensk mat till Håbo kommun, lång version   

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren – för kännedom 

Kostenheten – för åtgärd 

Kommunstyrelsens kansli – för uppföljning 

  

                                                           
1
 Upphandlingsmyndigheten listar de hållbarhetskrav som kan ställas vid olika typer av 

upphandlingar, däribland livsmedelsupphandlingar. Kraven är uppdelade i tre nivåer; bas, 

avancerad och spjutspets.  



























































































Håbo kommun
Motion2.0
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Namn, adressuppgifter mm
Personnummer 19750620-7120
Förnamn Kristina
Efternamn Glantz Nilsson
Folkbokföringsadress Granhagsvägen 12
Postnummer 746 93
Ort Bålsta
Telefon 0171-520 00
Mobiltelefon 070-567 17 09
E-postadress kristina@brunnstagard.se
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Kostpolicy

Hösten 2016 gör Håbo kommun en ny livsmedelsupphandling för kommande 4 år
. Idag serveras mycket importkött till våra barn och gamla. I tider av multiresistenta
bakterier (antibiotikaresistenta), hotad biologisk mångfald (färre betade ängsmarker mm),
klimatförändringar och där vi vill att djuren lever bra gör det stor skillnad vad vi köper in och
äter. Om kommunen i sin upphandling "röstar med plånboken" tvingas grossister leverera
därefter och lokala producenter kan ges en chans att komma med.

Vi som lämnar denna motion har samlats i den nystartade Facebook-gruppen "Mer svensk
mat i Håbos förskolor och skolor" och vi vill att kommunen i kommande upphandling prioriterar
mat som producerats enligt svenska miljö- och djurskyddsregler, på ett klimatsmart sätt
och som gynnar närliggande producenter. Om utländskt kött kvalar in på krav om knorren
kvar på grisen, endast antibiotika vid sjukdom, större boxar och halm i boxen, samt krav på
sommarbete som några exempel är det också välkommet.

Med vårt medborgarförslag till kommunfullmäktige 13 juni 2016 vill vi att:
1. Håbo kommun inför kommande livsmedelsupphandling ska ta fram en kostpolicy.
2. Håbo kommun genom sin livsmedelsupphandling ska stödja:
- minimerad antibiotikaanvändning
- klimatsmart mat, minimerade transporter, minimerat matsvinn och mat efter säsong
- närproducerad och närodlad mat
- mat producerad enligt svenska miljö- och djurskyddslagar
- att rödlistade eller utrotningshotade arter inte serveras
- att onödiga tillsatser undviks
- att transfetter ej förekommer i maten
- att miljöstyrningsrådets kriterier följs
3. Budgetmedel ska avsättas så att kvalitetsmålen uppnås.

Vi förstår att det är brådskande att ge tjänstemännen ett mandat och ett uppdrag om vilka
prioriteringar som ska göras i upphandlingsunderlaget och att kvalitet får kosta, varför



Håbo kommun
Motion2.0
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kostpolicyn bör vara klar redan i september (oktober). Vi ber därför kommunfullmäktige att
prioritera denna fråga och tillsätta nödvändiga resurser omgående.

Vänliga hälsningar

1 Kristina Glantz Nilsson
2 Jessica Lyhagen
3 Anna Dahlin
4 Anna Robertsson Hallberg
5 Frida Mattsson
6 Jimmy Andersson
7 Malin Åsander
8 Marie Backlund Carlsson
9 Linda Björklund Förr Svensson
10 Christina Ridderstråle
11 Jenny Welch
12 Josefine Nilsson
13 Charlotta Bunner Källberg
14 Eva Norlander
15 Veronica Brolin
16 Annette Mårdberg
17 Helena Morén Schöffel
18 Kristina Öberg
19 Pernilla Tapper
20 Anna Berggren
21 Caroline Falkengren
22 Malin Bergman
23 Marro Rehn Fd Hokkanen
24 Jan Danils
25 Ann Mård
26 Sussie Lindqvist
27 Marie Forsberg
28 Susann Bergström
29 Sara Dolvander
30 Anna Dymling
31 Beatrize Lövgren
32 Marie Norelius
33 Carol Lundahl Moore
34 Ida Charlotte Åhman Teig
35 Stina Hellberg
36 Carl-Martin Hellberg
37 Eva Dolvander
38 Carolina Kanerva
39 Åsa Grundberg
40 Ninni Åman
41 Katarina Nina Lundmark
42 Rikard Nilsson
43 Anders Eriksson
44 Lisbeth Eriksson
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https://www.facebook.com/events/report/?
eid=610659622435698&source=1&feed_story_type=370&action_history=[%7B%22surface
%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22extra_data%22%3A[]%7D]

https://www.facebook.com/groups/143179656097791/?fref=ts

En eller flera representanter för gruppen avser närvara vid kommunfullmäktige 13 juni för att
även framföra förslaget muntligt.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-02 KS 2016/00652 nr 71524 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, förbud att parkera på vändplats på Jan 
Fridegårds väg 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud att parkera på vändplats på Jan Fridegårds väg 

(0305 2016:00060).   

 

Sammanfattning 

På Jan Fridegårds väg är det idag skyltat vändplats men det saknas en lokal 

trafikföreskrift. Det är viktigt att detta är en vändplats med 

parkeringsförbud, bland annat för att sopbilen ska kunna vända runt.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomisida konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten, för åtgärd 
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 Datum Vår beteckning 

 2016-12-02 KS 2016/00651 nr 71522 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, förbud mot infart på Håbovägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud mot infart på Håbovägen (0305 2016:00057) 

 

Sammanfattning 

På Håbovägen är det idag infartsförbud från 

Enköpingsvägen/Stockholmsvägen, men det saknas en lokal trafikföreskrift.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten, för åtgärd 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-02 KS 2016/00650 nr 71520 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, enkelriktad trafik på Håbovägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om enkelriktad trafik på Håbovägen (0305 2016:00058) 

 

Sammanfattning 

Håbovägen är enligt kartbild redan enkelriktad, men det saknas en lokal 

trafikföreskrift.   

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning. 

__________ 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten, för åtgärd 

 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

 Datum Vår beteckning 

 2016-12-07 KS 2016/00570 nr 71623 

Kommunstyrelsen förvaltning 
Gatu- och parkenheten 
Sophie Hellmin, Teknisk handläggare 
0171-46 84 67 
sophie.hellmin@habo.se 

 

Lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på 
markerade sträckor, Centrumgränd 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva beslutet KS 2016-11-21, § 238, 

lokal trafikföreskrift, förbud att stanna och parkera på markerade 

sträckor, Centrumgränd. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala 

trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på markerade sträckor 

(spärrområde) längs med Centrumgränd (0305 2016-00049).  

 

Sammanfattning 

Parkeringsförbudet i spärrområdet längs med Centrumgränd måste skärpas 

till med ett förbud att stanna eftersom bilar som stannat utgör ett hinder för 

andra trafikanter samt för transporter till och från lastkajen till Bålsta 

Centrum.  

 
Ärendet 

På grund av otydligt underlag upphävs tidigare antaget beslut, KS § 

238/2016. Förbud att stanna och parkera ska gälla i spärrområdet längs med 

Centrumgränd och inte i vändplatsen vid Centrumgränds slut. I vändplatsen 

gäller enligt rådande skyltning förbud att parkera och det innebär att fordon 

har rätt att stanna för av- och påstigning i vändplatsen. 
 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser 
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 2016-12-07 KS 2016/00570 nr 71623 

 

Uppföljning 

Ingen uppföljning 

Beslut skickas till 

Gatu- och parkenheten, för åtgärd 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Sammanträdesdatum  

 2016-11-21  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

§ 238 Dnr 2016/00570  

Lokala trafikföreskrifter, förbud att stanna och parkera 
på markerade sträckor, Centrumgränd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anta Håbo kommuns lokala trafikföreskrif-

ter om förbud att stanna på Centrumgränd. 

(0305 2016-00049). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att stoppförbudet inte ska gälla vid av- och 

påstigning.  

Sammanfattning  

Gatu- och parkenheten föreslår att kommunstyrelsen antar Håbo kommuns 

lokala trafikföreskrifter om förbudet att stanna på Centrumgränd 

 (0305 2016-00049) samt upphäva Håbo kommuns lokala trafikföreskrifter 

om förbudet att parkera på Centrumgränd.  

Beslutsunderlag 

LTF 0305 2016-00049 

LTF 0305   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bengt Björkman (SD) yrkar att det läggs till att stoppförbudet inte ska gälla 

vid av- och påstigning.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar först om kommunstyrelsen bifaller tek-

niska utskottets förslag och finner att så sker. 

Ordförande frågar sedan om kommunstyrelsen även bifaller Bengt Björk-

mans (SD) tilläggsyrkande och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Tekniska avdelningen – för åtgärd 

 


