
KALLELSE 

Datum 

Kommunfullmäktige 

Ledamöter 

Björn Erling (M), Ordförande 

Christoffer Bonde (M), 1:e vice ordförande 

Michael Rubbestad (SD), 2:e vice ordförande 

Liselotte Grahn Elg (M) 

Per-Arne Öhman (M) 

Ulf Winberg (M) 

Carl-Johan Torstenson (M) 

Nils-Åke Mårheden (M) 

Tommy Rosenkvist (M) 

Roger von Walden (M) 

Björn Hedö (M) 

Lisbeth Bolin (C) 

Per Widén (C) 

Helene Zeland Bodin (C) 

Gunilla Alm (L) 

Kjell Dufvenberg (L) 

Agneta Hägglund (S) 

Werner Schubert (S) 

Helene Cranser (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Pyry Niemi (S) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Inger Wallin (S) 

Sven Erkert (S) 

Eva Staake (S) 

Sven-Olov Dväring (S) 

Maria Annell (S) 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) 

Robin Jande (V) 

Marie Nordberg (-) 

Linnéa Leinonen (SD) 

Ann-Sofi Borg (SD) 

Thomas  Moore (SD) 

Kristian Leinonen (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 

Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Owe Fröjd (Båp) 

Sjunne Green (Båp) 

Peter Björkman (Båp) 

Fred Rydberg (KD) 

2021-09-20 

Ersättare 

Björn Fredriksson (M) 

Bertil Brifors (M) 

Stefan Häggmark (M)
Anders Thonfors (M) 

Gunnar Annell (M) 

Inga Birath von Sydow 

(C) Jane Engelmark  (C) 

Roger Norin (L) 

Anna Larsson (S) 

Jonny Ekblom (S) 

Carolina Cranser (S) Irene 

Lundbäck (S) Sixten Nylin 

(S) 

Solweig Lundkvist (S) 

Osman Yilmaz (V) 

Leif Lindqvist (V) 

Christian Nordberg (-) 

Sabine Noresson (MP) 

Maria Andersson (SD) Bo 

Nyman (SD) 

Petri Piiroinen (SD) Sven-

Bertil  Jansson (SD) Farid 

Chibout (Båp) Cecilia 

Anna Rosrell (Båp) Helén 

Embretsén (KD) Sven 

Rosendahl (KD) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 27 september 2021, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Justering: Torsdagen den 30 september kl. 16.00 



KALLELSE 

Datum 

2021-09-20 

Kommunfullmäktige 

Ärenden 

1. 
Mötets öppnande 

- Upprop

- Val av justerare

- Fastställande av dagordning och prövning av att kungörelse skett i laga ordning

Dnr 2021/00002

2. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Frisbeegolfbana i Skokloster

Dnr 2021/00330

Förslagsställare: Hans Mattias Modin

3. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Ny lekpark i Skokloster

Dnr 2021/00331

Förslagsställare: Sanna Widman

4. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Beachhandbollplaner, för möjlighet till

spontan idrott och utökning av idrottsutbudet i Håbo kommun

Dnr 2021/00332

Förslagsställare: Linda Arebo

5. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Rondell istället för fyrvägskorsning väg

263/Krägga/motorväg

Dnr 2021/00333

Förslagsställare: Linda Arebo

6. 
Anmälan av nytt medborgarförslag: Gång- och cykelbana Krägga-Bålsta

Dnr 2021/00334

Förslagsställare: Linda Arebo

7. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt tillhörande

uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt från uppdrag som

ersättare i tekniska nämnden samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräk-

ning

Dnr 2021/00287

8. 
Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Dnr 2013/00150  

9. 
Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvisningar och arbetsordning för 

mark- och fastighetsförsäljningar 

Dnr 2019/00423  

10. 
Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket 2021 

Dnr 2021/00200  

11. 
Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt busskort 

Dnr 2020/00092  

12. 
Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Dnr 2020/00307  

13. 
Medborgarförslag: Flera "Smultronställen i naturen" 

Dnr 2021/00084  



KALLELSE 

Datum 

2021-09-20 

Kommunfullmäktige 

14. 
Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Dnr 2019/00461  

15. 
Motion: Förskola i Krägga 

Dnr 2021/00102  

16. 
Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget 

Dnr 2021/00296  

17. 
Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 om åtgärder för 

att öka antalet behöriga lärare 

Dnr 2020/00231  

18. 
Sammanträdestider 2022 

Dnr 2021/00175  

19. 
Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Dnr 2021/00112  

20. 
Valet 2022: Valdistrikt 

Dnr 2021/00228  

21. 
Återrapportering av utredningsuppdrag avseende isbana för friåkning utomhus 

Dnr 2019/00094  

22. 
Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad trygghet i kommunen 

- återrapportering av uppdrag

Dnr 2021/00249

23. 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och LSS kvartal 1 

 2021 

Dnr 2021/00262 

24. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och fritidsnämnden samt fyll-

nadsval 

Dnr 2021/00305  

25. 
Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden samt 

fyllnadsval 

Dnr 2021/00351  

26. 
Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och uppdrag som 

kommunstyrelsens ordförande samt från uppdrag som ledamot/representant i lö-

nenämnden, EON Mälarkraft Värme AB, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 

Mälardalsrådet, Regionalt forum, Kommuninvest Sverige AB samt Håbohus AB 

samt fyllnadsval och begäran om ny sammanräkning  

Dnr 2021/00352  



KALLELSE 

Datum 

2021-09-20 

Kommunfullmäktige 

Björn Erling 

Ordförande 

Olle Forsmark 

Sekreterare 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00330 nr 103341 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag - Frisbeegolfbana i Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår 

anläggande av en frisbeegolfbana i Skokloster.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 2



Ärendenummer: #146 | Inskickat av: Hans Mattias Modin | Datum: 2021-08-26 23:51 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #146 | Inskickat av: Hans Mattias Modin | 2021-08-26 23:51

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
Hans Mattias Modin

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #146 | Inskickat av: Hans Mattias Modin | Datum: 2021-08-26 23:51 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Hej Kommunen! var i kontakt med våran samfällighet i skokloster och hade lite tips och ideér om 
våra områden. Men dem ansåg att jag bäst gör mig att kontakta er i detta då det är eran mark. 
Men jag skulle vilja bygga en korthålsbana frisbeegolf i skokloster. har även lite ideér om 
lekparkerna i våra områden. Sedan har det lyfts att MTB cyckling är populärt. Är aktiv inom 
sportgrenar och har företag som sysslar med allt från events till produktion och aktivitet inom 
konferens och upplevelse.

finns det något intresse att göra ev något av detta? kan ta fram förslag på detta. har bifogat ett 
urklipp på hur man eventuellt skulle kunna anlägga frisbeegolfbanan i våra krokar. Jag vet att 
Bålsta frisbeegolf finns. är aktivt där och spelar också

Men hör gärna av er!

mvh Mattias

Modinexpo AB

Bifogat material

Här kan du bifoga filer, högst tre stycken,  som komplement till ditt förslag. Det kan tillexempel 
vara bilder eller ritningar.

    (5,59 MB)BW_skolkloster discgolf1.pdf

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00331 nr 103342 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Ny lekpark i Skokloster 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

bygger en lekplats för barnen i Skokloster.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 3



Ärendenummer: #156 | Inskickat av: SANNA WIDMAN | Datum: 2021-08-29 09:06 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress 

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #156 | Inskickat av: SANNA WIDMAN | 2021-08-29 09:06

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
SANNA WIDMAN

Adress

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #156 | Inskickat av: SANNA WIDMAN | Datum: 2021-08-29 09:06 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Läser i tidningen "mitt i", samt på er hemsida om olika lekplatser som byggs/ska byggas i Bålsta. 
Att Håbo kommun satsar på lekplatser. Men man verkar ha glömt en del av kommunen, 
Skokloster.

Så mitt förslag bygg även en lekplats för barnen i Skokloster..



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00332 nr 103343 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Beachhandbollplaner,  för möjlighet till 
spontan idrott och utökning av idrottsutbudet i Håbo kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att två 

beachhandbollplaner anläggs.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 4



Ärendenummer: #178 | Inskickat av: LINDA AREBO | Datum: 2021-09-01 11:47 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #178 | Inskickat av: LINDA AREBO | 2021-09-01 11:47

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
LINDA AREBO

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #178 | Inskickat av: LINDA AREBO | Datum: 2021-09-01 11:47 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Beachhandbollplaner, för möjlighet till spontan idrott och utökning av idrottsutbudet i Håbo 
kommun

Beachhandboll är en spektakulär gren inom handbollen som är etablerad internationellt och på 
stark frammarsch i Sverige. En form av handboll på ett underlag (sand) som stimulerar till ett 
publikfriande spel. Det byggs nya beachplaner runt om i landet och just nu finns det cirka 60 
stycken fina beachhandbollsanläggningar att tillgå från norr till söder. Trenden visar tydligt att 
kommunerna ser beachhandbollen som något mycket positivt och ett berikande inslag som inte 
kostar för mycket. En aktivitet som ligger i tiden som en social, billig, lätt och rörlig sport. 
Beachhandboll har införts i programmet för Youth Olympic Games (Ungdoms-OS) 2018 i Buenos 
Aires, Argentina och har ansökt om att tas upp i OS-programmet 2024. OV Beachhandboll är 
världens största handbollsturnering(spelas i Sverige), sett till antal deltagande lag, hela 15 000 
lag. Mest imponerande är deras klasshandboll i samband med turneringen. 1111 skolklasser från 
stora delar av landet deltar i sanden under 3 dagar.

Håbo kommun har en aktiv handbollsförening, Bålsta IF, som med beachhandbollsplaner skulle 
ha möjlighet att skapa intresse hos barn och ungdomar till spontanidrott, ha träningar och lag 
inom sporten samt att anordna aktiviteter och turneringar tillsammans med fritidsgårdar och 
skolor.

Förslag:

Vid Gransäterskolan finns en liten plan med sand (ligger mellan Gransäterhallen och grusplanen) 
som jag inte tror används till något speciellt. Förslagsvis utökas den planen i bredd och längd för 
att passa måtten för beachhandboll samt att det anläggs ytterligare en plan i anslutning till den 
befintliga planen för att i framtiden kunna anordna turneringar tex för kommunens skolor. 
Alternativt anläggs 2 planer på annat lämpligt ställe vid Gransäter eller i centrumområdet.

- Anläggning av 2 st beachhandbollplaner (27 m lång och 12 m bred, 30-40 cm lager av sand samt
säkerhetszon på 3 m runt vardera plan)

- Två stycken handbollsmål per plan (3 m breda och 2 m höga)

- Skötsel och underhåll av planerna utförs av Håbo kommun



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00333 nr 103344 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Rondell istället för fyrvägskorsning väg 
263/Krägga/motorväg 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att man 

bygger en rondell i stället för den fyrvägskorsning som nu finns vid väg 

263/infart Krägga/motorväg.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 5



Ärendenummer: #180 | Inskickat av: LINDA AREBO | Datum: 2021-09-01 11:59 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #180 | Inskickat av: LINDA AREBO | 2021-09-01 11:59

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
LINDA AREBO

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #180 | Inskickat av: LINDA AREBO | Datum: 2021-09-01 11:59 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Rondell istället för fyrvägskorsning väg 263/Krägga/motorväg

Idag finns en fyrvägskorsning vid väg 263/infart Krägga/motorvägspåfart och det råder 
väjningsplikt där. Jag åker dagligen från och till Krägga och ser hur mycket trafik som passerar 
denna korsning och det är flertalet gånger som det sker tillbud. Det har även skett olyckor i 
korsningen.

Bålsta tätort växer och det byggs även nytt center för Dagab vilket kommer öka trafiken ännu 
mer.

För att få en trafiksäker situation föreslås att det byggs en rondell i korsningen.



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00334 nr 103346 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Medborgarförslag: Gång och cykelbana Krägga-Bålsta 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till

kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det 

byggs en gång- och cykelbana mellan Krägga och Bålsta.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beredning kan ske inom ram 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i beredningen 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i beredningen 

Uppföljning 

Ärendet följs upp genom redovisning av ej färdigberedda motioner och 

medborgarförslag till fullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Ärende 6



Ärendenummer: #179 | Inskickat av: LINDA AREBO | Datum: 2021-09-01 11:55 Sida  av 1 2

Postnummer och ort 

E-postadress

Lämna ett medborgarförslag till Håbo kommun
Ärendenummer: #179 | Inskickat av: LINDA AREBO | 2021-09-01 11:55

1. Inlämnat av

Inlämnat av

Personnummer 

För- och efternamn 
LINDA AREBO

Adress 

Telefon 

Mobiltelefon 
-

Notifieringar 
E-post

2. Förslag



Ärendenummer: #179 | Inskickat av: LINDA AREBO | Datum: 2021-09-01 11:55 Sida  av 2 2

Ditt förslag

Tänk på att formulera ditt förslag på ett tydligt sätt, så att andra personer kan läsa det och förstå 
vad du menar.

Gång och cykelbana Krägga-Bålsta

Idag finns det inget säkert sätt att gå eller cykla mellan Krägga och Bålsta. Det är många barn 
som bor i Krägga och även många barn som rider på de två ridskolorna som finns på vägen ut till 
Krägga. Det är även många vuxna som tränar (cykel och löpning) längs med vägen. Vägen har i 
stort sett ingen vägren och det är i stort sett omöjligt att ta sig fram på ett säkert sätt utan att ta 
bilen.

Det går att ta sig med cykel och gåendes mellan Högstamalm och Lastberget genom skogen 
mellan och om det skulle finnas gång och cykelbana mellan Bålsta och Krägga skulle dessa delar 
av kommunen kunna knytas ihop på ett enklare sätt och många skulle kanske ta cykeln istället 
för bilen.

Det finns många fina exempel på gång och cykelbanor som knyter ihop mindre samhällen, tex 
Knivsta och Vassunda, Enköping och Hummelsta.

Förslag:

Bygg gång och cykelbana mellan Krägga och Bålsta



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-09 KS 2021/00287 nr 102741 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt 
tillhörande uppdrag som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
och ersättare i kommunfullmäktiges valberedning samt från uppdrag 
som ersättare i tekniska nämnden samt fyllnadsval och begäran om 
ny sammanräkning 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Christoffer Bonde (M) från uppdrag

som ledamot i kommunfullmäktige och därmed tillhörande uppdrag som

1: e vice ordförande i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige entledigar Christoffer Bonde (M) från uppdrag

som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning

3. Kommunfullmäktige entledigar Christoffer Bonde (M) från uppdrag

som ersättare i tekniska nämnden.

4. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny 1:e vice ordförande i

kommunfullmäktige i Christoffer Bondes (M) ställe.

5. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i kommunfullmäktiges

valberedning i Christoffer Bondes (M) ställe.

6. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i tekniska nämnden i

Christoffer Bondes (M) ställe.

7. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

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

i kommunfullmäktige i Christoffer Bondes (M) ställe.

Sammanfattning 

Christoffer Bonde (M) har begärt entledigande från uppdragen som ledamot 

och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige och ersättare i 

kommunfullmäktiges valberedning samt från uppdraget som ersättare i 

tekniska nämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Ärende 7



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-09 KS 2021/00287 nr 102741 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Christoffer Bonde 

Vald 

Tekniska nämnden 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  



Hej Olle, 

Hoppas du har haft en bra sommar. 

Jag vill bli entledigad från alla uppdrag, inkl ledamot. 

Tack 

Mvh / Christoffer 

Hämta Outlook för iOS 

Från: Olle Forsmark <olle.forsmark@habo.se> 
Skickat: Thursday, August 5, 2021 10:37:30 AM 
Till: christoffer.bonde@hotmail.com <christoffer.bonde@hotmail.com> 
Ämne: Din avsägelse  

Hej Christoffer! 

För säkerhets skull vill jag bara försäkra mig om att du vill bli entledigad från : 

- Uppdrag som ersättare i tekniska nämnden
- Uppdrag som vice ordförande i fullmäktige (du kvarstår dock som ledamot?)

En fortsatt trevlig sommar! 

Med vänlig hälsning 

Olle Forsmark 
Informationsförvaltare/nämndsekreterare 

Håbo kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
746 80 Bålsta 
Telefon 0171- 538 95 
www.habo.se 

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer 

på habo.se/personuppgifter.  

https://aka.ms/o0ukef
mailto:olle.forsmark@habo.se
mailto:christoffer.bonde@hotmail.com
mailto:christoffer.bonde@hotmail.com
http://www.habo.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 204 Dnr 2013/00150 

Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut taget 2019-04-23 i

KS §94.

2. Kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare förslaget detaljplan 427,

Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, till Kommunfullmäktige för anta-

gande.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2014-06-11 § 94 beslut om uppdrag för detaljplan 

för Viby förskola och skola.Förslaget var ute på samråd under maj och juni 

2016 samt på granskning mellan december 2018 och januari 2019. Under 

samrådet kom det in synpunkter på att planförslaget möjliggör för en väg in 

till planområdet från Prästgårdsvägen. Efter granskningen kom det in lik-

nande synpunkter på vägen. Planhandlingarna har förtydligats kring att in-

farten från Prästgårdsvägen inte är väsentlig för skolans utbyggnad. I de fall 

en infart anläggs från prästgårdsvägen kommer endast enskilda varutrans-

porter att tillåtas och inte ordinarie trafik som istället kommer att ledas in 

från Kalmarleden.  

I Viby och Håbo kommun i helhet finns en stor brist på skol- och förskole-

platser. Viby skola har länge varit trångbodd och är i stort behov av större 

och bättre undervisningsytor. Lokalerna har dessutom blivit utdömda i 

undervisningssyfte då de drabbats utav fukt- och mögelskador. En paviljong 

med tidsbegränsat bygglov har sedan 2019 verkat som provisoriska skollo-

kaler. Denna detaljplan är av stort allmänt intresse då den möjliggör att Viby 

Skola kan utöka kommunens skolplatser samt att befintliga lokaler kan börja 

renoveras alternativt rivas och en ny skola upprättas på platsen.  

Planen har sedan tidigare behandlats för antagande av kommunstyrelsen i 

KS 2019-04-23. Där togs beslutet att plankartan skulle redigeras enligt yr-

kande från Bålstapartiet samt att planen därefter skulle ställas ut igen för 

granskning. Utifrån beslutet har ett mindre parkområde och en del av skol-

fastigheten närmast Prästgårdsvägen uteslutits från antagandehandlingarna. I 

övrigt har också mindre redaktionella ändringar gjorts i plankartan efter 

granskningen.  

Förvaltningen anser att de justeringar som gjorts i plankartan inte väsentligt 

ändrar planens syfte eller har en påtaglig betydelse för berörda sakägare i 

området. Därför föranleds ingen ny granskning och förvaltningen föreslår 

istället att tidigare beslut angående granskning upphävs och detaljplanen an-

tas. 

Ärende 8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

– Plankarta Antagande

– Planbeskrivning Antagande

– Samrådsredogörelse

- Granskningsutlåtande

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-

ningens förslag och finner att så är fallet. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 163 Dnr 2013/00150 

Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut taget 2019-04-23 i

KS §94.

2. Kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare förslaget detaljplan 427,

Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, till Kommunfullmäktige för anta-

gande.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2014-06-11 § 94 beslut om uppdrag för detaljplan 

för Viby förskola och skola.Förslaget var ute på samråd under maj och juni 

2016 samt på granskning mellan december 2018 och januari 2019. Under 

samrådet kom det in synpunkter på att planförslaget möjliggör för en väg in 

till planområdet från Prästgårdsvägen. Efter granskningen kom det in lik-

nande synpunkter på vägen. Planhandlingarna har förtydligats kring att in-

farten från Prästgårdsvägen inte är väsentlig för skolans utbyggnad. I de fall 

en infart anläggs från prästgårdsvägen kommer endast enskilda varutrans-

porter att tillåtas och inte ordinarie trafik som istället kommer att ledas in 

från Kalmarleden.  

I Viby och Håbo kommun i helhet finns en stor brist på skol- och förskole-

platser. Viby skola har länge varit trångbodd och är i stort behov av större 

och bättre undervisningsytor. Lokalerna har dessutom blivit utdömda i 

undervisningssyfte då de drabbats utav fukt- och mögelskador. En paviljong 

med tidsbegränsat bygglov har sedan 2019 verkat som provisoriska skollo-

kaler. Denna detaljplan är av stort allmänt intresse då den möjliggör att Viby 

Skola kan utöka kommunens skolplatser samt att befintliga lokaler kan börja 

renoveras alternativt rivas och en ny skola upprättas på platsen.  

Planen har sedan tidigare behandlats för antagande av kommunstyrelsen i 

KS 2019-04-23. Där togs beslutet att plankartan skulle redigeras enligt yr-

kande från Bålstapartiet samt att planen därefter skulle ställas ut igen för 

granskning. Utifrån beslutet har ett mindre parkområde och en del av skol-

fastigheten närmast Prästgårdsvägen uteslutits från antagandehandlingarna. I 

övrigt har också mindre redaktionella ändringar gjorts i plankartan efter 

granskningen.  

Förvaltningen anser att de justeringar som gjorts i plankartan inte väsentligt 

ändrar planens syfte eller har en påtaglig betydelse för berörda sakägare i 

området. Därför föranleds ingen ny granskning och förvaltningen föreslår 

istället att tidigare beslut angående granskning upphävs och detaljplanen an-

tas. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

– Plankarta Antagande

– Planbeskrivning Antagande

– Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-23 KS 2013/00150 nr 92120 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Andreas Lagerström, Planarkitekt 

andreas.lagerstrom@habo.se 

Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att upphäva tidigare beslut taget 2019-04-23

i KS §94.

2. Kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare förslaget detaljplan 427,

Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, till Kommunfullmäktige för

antagande.

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2014-06-11 § 94 beslut om uppdrag för detaljplan 

för Viby förskola och skola.Förslaget var ute på samråd under maj och juni 

2016 samt på granskning mellan december 2018 och januari 2019. Under 

samrådet kom det in synpunkter på att planförslaget möjliggör för en väg in 

till planområdet från Prästgårdsvägen. Efter granskningen kom det in 

liknande synpunkter på vägen. Planhandlingarna har förtydligats kring att 

infarten från Prästgårdsvägen inte är väsentlig för skolans utbyggnad. I de 

fall en infart anläggs från prästgårdsvägen kommer endast enskilda 

varutransporter att tillåtas och inte ordinarie trafik som istället kommer att 

ledas in från Kalmarleden.  

I Viby och Håbo kommun i helhet finns en stor brist på skol- och 

förskoleplatser. Viby skola har länge varit trångbodd och är i stort behov av 

större och bättre undervisningsytor. Lokalerna har dessutom blivit utdömda 

i undervisningssyfte då de drabbats utav fukt- och mögelskador. En 

paviljong med tidsbegränsat bygglov har sedan 2019 verkat som 

provisoriska skollokaler. Denna detaljplan är av stort allmänt intresse då den 

möjliggör att Viby Skola kan utöka kommunens skolplatser samt att 

befintliga lokaler kan börja renoveras alternativt rivas och en ny skola 

upprättas på platsen.  

Planen har sedan tidigare behandlats för antagande av kommunstyrelsen i 

KS 2019-04-23. Där togs beslutet att plankartan skulle redigeras enligt 

yrkande från Bålstapartiet samt att planen därefter skulle ställas ut igen för 

granskning. Utifrån beslutet har ett mindre parkområde och en del av 

skolfastigheten närmast Prästgårdsvägen uteslutits från 

antagandehandlingarna. I övrigt har också mindre redaktionella ändringar 

gjorts i plankartan efter granskningen.  

Förvaltningen anser att de justeringar som gjorts i plankartan inte väsentligt 

ändrar planens syfte eller har en påtaglig betydelse för berörda sakägare i 

området. Därför föranleds ingen ny granskning och förvaltningen föreslår 

istället att tidigare beslut angående granskning upphävs och detaljplanen 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-23 KS 2013/00150 nr 92120 

antas. 

Ärendet 

Kommunstyrelsen fattade 94 § 2014-06-11 beslut om att planlägga 

fastigheten Frösunda 3:1 för en utökad byggrätt för skoländamål. 

I området Viby finns ett stort och trängande behov av fler förskoleplatser 

såväl som ordinarie skolplatser. Skolan är trångbodd och i stort behov av 

mer undervisningsyta. 2019 upprättades en 1 102 m
2
 paviljong på

fastigheten då vissa av de befintliga skollokalerna drabbats av mögelskador. 

Skadorna är så pass omfattande att byggnaderna behöver totalrenoveras 

alternativt rivas och nya skolbyggnader uppföras. Viby förskola står idag på 

mark som är planlagd för natur med stöd av ett tidsbegränsat bygglov som 

inte längre kan beviljas. Skolan och förskolan behöver större utrymme, fler 

avdelningar samt en gemensam matsal.  

Befintliga bostäder i anslutning till skolan kommer att ingå i planen då de 

utgör en naturlig avgränsning.  

Samråd 

Kommunstyrelsen beslutade 99 § 2016-05-23 om att samråda förslag till 

detaljplan enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget 

var tillgängligt för samråd mellan den 30 maj 2016  till och med den 30 juni 

2016. Efter samrådet kom det in synpunkter på möjligheten på infart till 

skolan från Prästgårdsvägen. 

Ändringar till detaljplanen efter samrådsskedet är en något ökad 

parkeringsyta i väster och ett tillkommande ledningsrättsområde. 

Diskussioner har efter samrådstiden förts med Gatuenheten på Håbo 

kommun för att diskutera lösningar för trafiksituationen på Prästgårdsvägen. 

Granskning 

Planförslaget var ute på granskning mellan december 2018 och januari 

2019.  

Detaljplanen har inte ändrat på förslaget med en möjlig infart på den 

nordöstra sidan men planbeskrivelsen har förtydligats rörande denna. En 

trafikmätning längs Prästgårdsvägen har även lagts till handlingarna. Ett 

mindre naturområde är idag ianspråktaget av en intilliggande fastighet. För 

att inte föregå en kommande utredning, angående ianspråktagande av allmän 

mark, föreslås området undantas från antagande. I övrigt ändrades inte 

handlingarna efter granskningen. 

Antagande 

Ärendet presenterades för kommunstyrelsen våren 2019 och förvaltningen 

föreslog då att detaljplanen skulle antas. Under kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-04-23 beslutades att plankartan skulle göras om och att 

infarten från Prästgårdsvägen exkluderas utifrån de farhågor som förts fram 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-23 KS 2013/00150 nr 92120 

angående ökad trafikfrekvens i närområdet. Förvaltningen har seden dess 

uteslutit den utpekade marken ur planområdet. Vidare har vissa mindre 

redaktionella ändringar gjorts i planen för att bättre spegla verkliga 

förhållanden på platsen. Byggrätten för de fyra bostadsfastigheterna har 

exempelvis utökats på höjden för att möjliggöra två våningar. 

Förvaltningen anser att de ändringar som gjorts i planen inte är väsentliga 

utan endast mindre justeringar. De ändringar som gjorts förändrar inte 

planens syfte eller dess genomförande och föranleder då inte heller en ny 

granskning. 

Med ovanstående i beaktande föreslår förvaltningen att planförslaget antas 

av Kommunfullmäktige. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Plankostnaderna ingår i investeringsprojektet för om/utbyggnaden av 

förskolan och skolan. 

Uppföljning 

Ingen uppföljning krävs. 

Beslutsunderlag 

– Plankarta Antagande

– Planbeskrivning Antagande

– Samrådsredogörelse

– Granskningsutlåtande

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Fastighetsenheten  



UTLÅTANDE 1(5) 
Datum Vår beteckning 
2019-03-15 KS 2013/150 

Förslag till detaljplan för del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola, Håbo kom-
mun, Uppsala län 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Hur samrådet har bedrivits 
Förslag till detaljplan har varit utsänt för samråd mellan den 30 maj 2016 och 30 juni 2016. Ett 
samrådsmöte ägde rum 21 juni, kl. 17.30-19.00, i kommunhuset. 11 personer närvarade på sam-
rådsmötet och ställde frågor.  

Under samrådstiden inkom 16 yttranden varav 11 med synpunkter. Följande remissinstanser till-
styrker eller har inget att invända mot förslaget: Trafikverket, Svenska Kraftnät, Kollektivförvalt-
ningen UL, Räddningstjänsten Enköping-Håbo och naturskyddsföreningen.  

Hur granskningen har bedrivits 
Förslag till detaljplan har enligt underrättelse varit utsänt för granskning mellan den 3 december 
2018 och 7 januari 2019. Handlingarna fanns tillgängliga för granskning i kommunhuset, biblio-
teket och på kommunens hemsida. 

Under granskningstiden inkom 10 yttranden varav 5 med synpunkter. Följande remissinstanser 
tillstyrker eller har inget att invända mot förslaget:   

• Trafikverket
• Länsstyrelsen
• Eon
• Svenska kraftnät
• UL

Yttrande 
utan er-
inran 

Yttrande 
med syn-
punkter 

Sakägare enligt 
fastighetsägarför-
teckning 

Synpunkter som ej 
tillgodosetts 

1. Lantmäteriet x x 
2. Länsstyrelsen x x 
3. Trafikverket x x 
4. Svenska kraftnät x x 
5. UL x x 
6. Eon x x 
7. Privatperson 1 x x x 
8. Privatperson 2 x x x 
9. Privatperson 3 x x 
10. Privatperson 4 x x 

Inkomna yttranden under granskningen 
Nedan sammanfattas och kommenteras de yttranden som innehållit synpunkter på planförslaget 
under granskningsskedet. Inkomna yttranden går att begära ut i sin helhet i originaltext. 



2(5) 
Datum Vår beteckning 
2019-03-15 KS 2013/150 

 Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån de frågor som bevakas enligt 11 kap 10 § PBL. 

 Lantmäteriet  
Lantmäteriet anser att det i planhandlingarna tydligt bör framgå när arbetet med detaljplanen påbörjades 
eftersom lika regler gäller beroende på när planarbetet startade.  

Svar 

Planbeskrivningen uppger att planuppdrag gavs 2014-06-11. 

 Trafikverket  
Trafikverket har tagit del av handlingar i ovanstående ärende och har inget att erinra mot att de-
taljplan antas. 

 Privatperson 1 (Frank Sun) 
Undrar över hur höga kommande byggnader kommer att bli och vad det finns för planer kring parkering 
då nuvarande parkering ligger nära personens privata infart.  

Svar 

Skolbyggnaden kan byggas 4,5 meter från yttrandes fastighet och ca 20 meter från huset. Planen tillåter 
att skolbyggnader upp till 13 meters höjd, det motsvarar ungefär 3 våningar. I nuläget kommer skolan 
endast att bli 2 våningar men möjlighet finns för utbyggnad av en våning till i framtiden om behov skulle 
finnas.  

En ny väg har ritats in utanför yttrandes hus som kommer möjliggöra bättre tillgänglighet till fas-
tigheten. Parkeringsplatsen kommer anläggas på andra sidan vägen från yttrandes hus så det 
borde inte vara något problem för infarten.  

 Privatperson 2 (Peter och Monica Bylund) 
Den största oron för boende inom Södra Viby är problem med utökad trafikbelastning vilket utgör en fara 
både för boende men även för skolbarn som är på väg till och från skolan. Kommunen och skolans ana-
lys och planeringsunderlag för transporter till och från skolan upplevs bristfällig. Fördjupad ana-
lys bör upprättas att ge ett mer kvalitetssäkrat beslutsunderlag. Prästgårdsvägen lyfts fram som ex-
empel. 

Kommunen har hösten 2018 genomfört trafikmätning på Prästgårdsvägen. Mätningen visar att 
60% av fordonsrörelserna överskrider hastighetsbegränsningen. Kommunen bör använda detta 
underlag i planen.  

Kommunen anger i sin text att trafiksituationen på Prästgårdsvägen ligger utanför planområdet 
och därför ej är en planfråga. Flera trafikincidenter har skriftligen, av boende inom området, an-
mälts till kommunen. Kommunen har själva under 2018 upprättat intern orosanmälan gällande 
skoltransporter som kör vårdslöst i området. Då planförslaget redovisar flyttad verksamhet (tra-
fik) till prästgårdsvägen bör Prästgårdsvägen ingå i planförslaget för att säkerställa trafiksäker-
heten.  



3(5) 
Datum Vår beteckning 
2019-03-15 KS 2013/150 

Svar 

Det stämmer att kommunen under 2018 genomförde en trafikmätning på Prästgårdsvägen. 
Denna visar att cirka 60% överskrider hastighetsbegränsningen och att majoriteten överskrider 
denna med upp till 5 km/h, det vill säga att majoriteten av fordon körs i 35km/h längs Prästgårds-
vägen. Detta läggs till i planhandlingarna. 

Planförslaget rekommenderar att varutransporter sker via Prästgårdsvägen medan övrig trafik 
fortsätter att ske från Kalmarleden. Varken gatu-parkavdelningen eller skolförvaltningen känner 
till att en intern orosanmälan är gjord och det finns inga handlingar kring detta.  

Den naturliga angöringen för föräldrar och personal som ska till Viby förskola och skola är med 
angöring från Kalmarleden. Med ombyggnationen av skolan kommer hämta/lämna situationen 
samt parkering från Kalmarleden förbättras vilket bör göra att föräldrar och personal använder 
sig av denna angöring istället för Prästgårdsvägen. Skulle varutransporter komma att angöra via 
Prästgårdsvägen så ska det göras under dagtid då varken barn, föräldrar eller personal är på väg 
till eller från skolområdet. Vid val av angöringsväg till området ska stor hänsyn tas till både 
barn/personal på skolan och förskolan samt till boende i närområdet.  

 Svenska Kraftnät 
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2016-06-29 svarat på berörd remiss. Utöver tidigare lämnat re-
missvar har svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

 Kollektivförvaltningen UL 
Kollektivförvaltningen UL har inga synpunkter på planförslaget. 

E.ON Elnät
E.ON Elnät Stockholm AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra, som en
upplysning bifogas en karta som visar de anläggningar som i dag finns inom planområdet.

 Privatperson 3 (Anders Häll) 
Yttranden är väldigt kritisk till att det planeras en bilväg på denna plats eftersom det rör sig mycket barn i 
området. Avsaknaden av biltrafik var en viktig faktor för personen att flyttade till denna plats. Eftersom 
de bor bredvid infarten känner de att de kommer behöva sätta upp ett staket och undrar vem som ska stå 
för kostnaden.   

Svar 

Detaljplanen möjliggör för ny vägdragning men tvingar inte. Den naturliga angöringen för föräldrar 
och personal som ska till Viby förskola och skola är med angöring från Kalmarleden. Med om-
byggnationen av skolan kommer hämta/lämna situationen samt parkering från Kalmarleden för-
bättras vilket bör göra att föräldrar och personal använder sig av denna angöring istället för 
Prästgårdsvägen. Skulle varutransporter komma att angöra via Prästgårdsvägen så ska det göras 
under dagtid då varken barn, föräldrar eller personal är på väg till eller från skolområdet. Vid val 
av angöringsväg till området ska stor hänsyn tas till både barn/personal på skolan och förskolan 
samt till boende i närområdet. 
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2019-03-15 KS 2013/150 

Skulle varutransporter angöra via prästgårdsvägen så rör det sig om ett mindre antal varutrans-
porter i veckan som anländer i mindre lastbilar, cirka 5 varutransporter.   

 Privatperson 4 (Karin och Daniel Sollander) 
Yttranden påpekar att det finns en stor oro bland hushållen i områden för den utökade trafiken på 
Prästgårdsvägen. De menar att den beräkning som kommunen gjort att biltrafiken kommer öka 
med 1% i och med planens inte stämmer då den endast tar hänsyn till lastbilstrafik, inte personbi-
lar. De menar också att planen inte tar hänsyn till de barn som utan vuxet sällskap tar sig till sko-
lan från Södra Viby. 

Vidare anser man att ytterligare en väg in på skolområdet begränsar barnens lekytor. I dagsläget 
leker barnen på hela den gräsyta som är belägen öster om skolbyggnaden och att den befintliga 
transportvägen i dagsläget är väl avgränsad med staket för att hindra barnen från att vistas i när-
heten av det område där tunga transporter sker.  

Kommunen har i samarbete med Södra Vibys samfällighet gjort mätningar över trafiksituationen 
i området under våren 2018, då problem redan finns. Under dessa mätningar visade det sig att 
över 60% av den redan befintliga lastbilstrafiken i området bröt mot trafikreglerna 

I samrådsredogörelsen framgår att man vill förhindra att föräldrar och personal använder sig av 
den tilltänkta infarten från Prästgårdsvägen. Detta vill man göra dels genom att ta bort parke-
ringsplatser från planeringen samt att alla ingångar till skolan och förskolan ska vara vända mot 
Kalmarleden. Med förslaget angående ingångarna anser vi att man bortser från alla boende i 
Södra Viby, Furuhäll och Frösundavik som transporterar sig till skolan denna väg. Detta skulle 
försvåra barnens väg till skolan samt föräldrars lämning och hämtning på skola samt förskola. 
Det senare skulle kunna leda till att flera boende i närområdet skulle välja att lämna och hämta 
sina barn med bil. Detta skulle vara en negativ följd, både för trafiksituationen vid skolan samt ur 
miljöperspektiv. 

Sammanfattningsvis önskar yttranden att kommunen ska tänka om gällande byggandet av ny in-
fart från Prästgårdsvägen. De önskar istället att den gamla infarten kan byggas om för att anpas-
sas till de nya krav som planen ställer. 

Svar 

Dagens angöring till Viby förskola och skola ska med bil ske från Kalmarleden, det kommer 
även i fortsättningen att vara den huvudsakliga angöringen. Det är inte tänkt, varken idag eller i 
framtiden, att personal eller föräldrar som anländer i bil ska komma via Prästgårdsvägen.  
Huvudentré för byggnaderna rekommenderas att vara vänd mot Kalmarleden, som är huvudsak-
lig angöring. Det betyder inte att man, via fots eller cykel, inte kan angöra skolan eller förskolan. 
Inom skolans område kommer det även i fortsättningen gå gång- och cykelvägar som tar en ge-
nom skolområdet, och ut till busshållplatsen.  
Det stämmer att kommunen under 2018 genomförde en trafikmätning på Prästgårdsvägen. 
Denna visar att cirka 60% överskrider hastighetsbegränsningen och att majoriteten överskrider 
denna med upp till 5 km/h, det vill säga att majoriteten av fordon körs i 35km/h längs Prästgårds-
vägen. Mätningen särskiljer inte på vilken typ av fordon, utan endast att 60 % av alla fordonsrö-
relser överskrider hastighetsbegränsningen. Hur många lastbilar som idag kör längs Prästgårds-
vägen saknas det uppgifter om. Information om detta läggs till i planhandlingarna.  
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Detaljplanen reglerar inte att angöring av varutransporter ska ske från Prästgårdsvägen utan att 
möjlighet finns. Det är också möjligt att alla angöringar fortsätter att ske från Kalmarleden. När 
projektering av byggnad är klar kommer det att avgöras var den bästa angöringen sker ifrån, 
både för barn, personal, föräldrar och boende i närområdet.  

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNTKER UNDER PROCESSEN 

Ändringar gjorda efter samrådet 
E.ON och Skanova påpekade båda att de har markförlagda ledningar inom området, Ett u-om-
råde placerades på plankartan för att säkerhetsställa ledningarnas nya placering.

Prickmark togs bort på de berörda bostadsfastigheterna och ersattes med en bestämmelse om pla-
cering, byggnad ska placeras minst 6 meter från väg. Prickmark togs även bort från skolfastig-
heten och istället för våningsantal regleras höjd.  

De flesta synpunkter som inkom under samrådstiden rör trafiksituationen längs Prästgårdsvägen 
och tron om att trafiken kommer öka kraftigt där. Att placera en infart för varutransporter på an-
nan plats är inte ett alternativ i dagsläget då den främsta prioriteringen i denna plan är förskolan 
och skolans verksamheter. För att undvika risken för en ökning av trafik tas parkeringsmöjlig-
heten bort för skolans och förskolans verksamheter via Prästgårdsvägen samt att det tydliggörs 
att entréer till skola och förskola ska vara vända mot Kalmarleden. Planbeskrivningen kommer 
att för tydligas kring att det endast är varutransporter och ej föräldrar och personal som ska an-
vända sig av infarten från Prästgårdsvägen. Det bör vara tydligt för föräldrar och personal att 
man ska välja att använda sig av infarten från Kalmarleden då den ska vara smidigast, snabbast 
och den enda plats där det går att parkera. Skyltar kommer att sättas upp som påvisar att det end-
ast är varutransporter och avfallsbilar som får lov att använda sig av infarten från Prästgårdsvä-
gen. 

Ändringar gjorda efter granskningen 
Detaljplanen kommer inte att reglera att varutransporter ska ske ifrån Prästgårdsvägen utan bero-
ende på hur projektering av skolbyggnad fortleder kan all angöring komma att fortsätta ske ifrån 
Kalmarleden men under förbättrade omständigheter. Planhandlingarna kommer att förtydligas 
kring detta. Dock är skolan utformas efter att vara en ”skolös” skola, det vill säga att alla lokaler 
ska gå att nås utan skor. Detta gör att matsal måste vara lokaliserat till de centrala delarna av 
byggnaden och då måste också varutransporter anlända dit. Detaljplanen ska inte medföra för-
sämring vad gäller att ta sig till skolan och förskolan via fort eller via cykel.  
I övrigt lägg uppgifter ifrån en trafikmätning längs Prästgårdsvägen till i planhandlingarna.  

Detaljplanen överlämnas till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap 27 § plan och bygg-
lagen (2010:900).  

Bålsta månad 2019-02-xx 

Johan Hagland  
Plan- och exploateringschef 
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Sammanträdesdatum 

2019-04-23 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 94 Dnr 2013/00150 

Detaljplan 427, Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att efter revidering enligt yr-

kande ställa ut förslag till DPL 427 del av Frösunda 3:1 (Viby förskola och

skola) för granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen fattade 2014-06-11 § 94 beslut om uppdrag för detaljplan 

för Viby förskola och skola. 

Förslaget var ute på samråd under maj och juni 2016 samt på granskning 

mellan december 2018 och januari 2019. Under samrådet kom det in syn-

punkter på att planförslaget möjliggör för en väg in till planområdet från 

Prästgårdsvägen. Förslaget har inte begränsat möjligheten för infart från 

Prästgårdsvägen eftersom att detta bedöms kunna möjliggöra för skolfastig-

hetens utbyggnad. 

Efter granskningen kom det in liknande synpunkter på vägen. Detaljplanen 

har förtydligats kring denna infart från Prästgårdsvägen. Ett mindre parkom-

råde i plankartan undantas från antagandet. I övrigt har inte handlingarna 

ändrats efter granskningen. Detaljplanen föreslås nu att antas.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2019-04-08 § 79 

Tjänsteskrivelse 2019-03-20 

Plankarta Antagande 

Planbeskrivning Antagande 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att plankartan ska revideras, rödmarkerat område 

från 3:34 ner till 3:35 ska inte ingå i förslag till detaljplan.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets för-

slag med Owe Fröjds (Båp) ändring och finner att så sker. ______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 
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STANDARDFÖRFARANDE 

PLANBESKRIVNING 

ANTAGANDEHANDLING 

PBL (2010:900) 

Godkännande:  

Antagande: 

Lagakraft 

Genomförandetid: 

Detaljplan för  
del av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola 

Håbo kommun, Uppsala län 
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Detaljplaneprocessen 

Planprocessen inleds med ett initiativ från kommunen, privatperson eller exploatör. Kommunsty-

relsen ger sedan uppdrag att ta fram en ny detaljplan. Då påbörjas arbetet med att ta fram ett för-

slag till detaljplan och efter detta kan planen gå ut på samråd. Under tiden för samrådet samlar 

kommunen in synpunkter på förslaget. De synpunkter som kommit in sammanställs och besvaras 

i en samrådsredogörelse.  

Förslaget omarbetas sedan och ställs ut en gång till för granskning. Under tiden för granskningen 

samlar kommunen in synpunkter på det justerade förslaget. De synpunkter som kommer in sam-

manställs och besvaras i ett utlåtande. Utifrån detta kan en del mindre ändringar göras i planen 

innan den lämnas över till kommunfullmäktige för antagande. Det är där i processen den här pla-

nen är nu. Mellan antagande och laga kraft finns tre veckors prövotid då planen kan överklagas.  

Planförfarande 

Kommunala beslut i övrigt 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-06-11 (KS 2013/150 § 94) om uppdrag för detaljplan för del 

av Frösunda 3:1, Viby förskola och skola. Eftersom beslutet om planuppdrag togs innan den 1 

januari 2015 så handläggs planen med normalt planförfarande. Beslutet kräver ändring av gäl-

lande byggnadsplan K42 Södra Viby samt K34 Viby Gård. 

Tidplan 

Samråd  2: a kvartalet 2016 

Granskning  4: e kvartalet 2018 

Antagande  3: e kvartalet 2021 

Detaljplanen kan tidigast vinna laga kraft hösten 2021 under förutsättning att den inte överkla-

gas.  

Planekonomi 

Detaljplanen bekostas av Håbo kommun. 

Handlingar  

 Plankarta med bestämmelser

 Planbeskrivning

 Behovsbedömning

 Grundkarta

 Fastighetsförteckning
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INLEDNING

Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen är att planlägga aktuellt område för allmänt ändamål, förskola/skola. 

Detta bör göras därför att en paviljong och en del av befintlig förskola är placerad på parkmark 

och där ett tidsbegränsat bygglov inte längre kan medges. Syftet är också att utöka byggrätten, att 

planlägga en ny infart för varutransporter och avfallshämtning. Allmänt intresse ligger till grund 

för det här planuppdraget. 

Befintliga bostäder kommer att ingå i planen då de utgör en naturlig avgränsning av planområ-

det. 

Förenligt med 3, 4 och 5 kap MB 

Förslaget till detaljplan är förenligt med miljöbalkens (MB) 3 kap som gäller lämplig användning 

av mark och vattenområden samt 5 kap som gäller miljökvalitetsnormer för utomhusluft, omgiv-

ningsbuller och vattenförekomster. Något riksintresse enligt 4 kap berörs inte.  

Miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts nödvändig då den tillkommande bebyggelsen inte 

bedöms innebära en väsentlig påverkan på miljön. 

PLANDATA 

Läge 

Planområdet är beläget vid Kalmarleden, i bostadsområdet Viby, Cirka 2 500 meter sydväst om 

Bålsta Centrum. 

Figur 1. Översiktskarta. 

Planområde, areal och markägoförhållande 

Planområdet omfattar i huvudsak del av fastigheten Frösunda 3:1 som ägs av Håbo kommun och 

områdets areal är cirka 48 000 m2.  Vidare innefattas de privatägda bostadsfastigheterna Viby 
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1:8, Viby 1:72, Kalmar Prästgård 1:16 och Kalmar Prästgård 1:17 för att få en ändamålsenlig ut-

formning av planområdet. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Riksintresse 

Planområdet omfattas inte av några riksintressen och bedöms inte heller påverka några. 

Översiktliga planer 

Planområdet ingår i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Bålsta tätort, antagen 2010-06-14. 

Planområdet ligger i södra Bålsta, norr om Kalmarleden. I den fördjupade översiktsplanen är 

området Viby avsedd för boende och komplementservice. Utökning av byggrätt för befintlig för-

skola är förenligt med intentionerna i fördjupad översiktsplan.  

I samrådsförslaget till ny översiktsplan nämns Viby som ett utvecklingsområde för småhusbe-

byggelse. Fler småhus kan i sig ge behov av fler förskole- och skolplatser.  

Program 

Detaljplanen har inte föregåtts av program med programsamråd. 

Gällande detaljplaner/områdesbestämmelser och förordnanden 

Planområdet omfattas till större delen av en äldre byggnadsplan, K42 Södra Viby, som fastställ-

des av Länsstyrelsen i Uppsala län 1980-08-01. Genomförandetiden har passerat. Fastigheten 

Frösunda 3:1 är i byggnadsplanen delvis planlagd för allmänt ändamål, delvis för parkmark eller 

plantering.  

En mindre del av planområdet omfattas av en äldre byggnadsplan, K34 Viby Gård, som fastställ-

des av Länsstyrelsen i Uppsala län 1976-11-19. Genomförandetiden har passerat. Det aktuella 

området inom Frösunda 3:1 är i byggnadsplanen planlagd för park eller plantering. Länsstyrelsen 

fattade beslut om förordnande enligt 113§ byggnadslagen för det aktuella området samtidigt med 

fastställande av planen. 113 § förordnandena upphör automatiskt vid årsskiftet 2018/2019, enligt 

en ändring i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Då den nya detaljplanen kommer att vinna 

laga kraft tidigast 2019 krävs det därför inget upphävande av förordnandet. 

Strandskydd 

Planområdet påverkas inte av något strandskydd. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR/DAGSLÄGE 

Natur 

Mark och vegetation 

Området består till största del av en förskola, etablerad med stöd av ett tidsbegränsat bygglov, 

skola med tillhörande skolgård, naturområde samt en mindre del småkuperad skog. Områdets 

höjdförhållande karaktäriseras av en svag lutning mot öster. 

Friytor - Lek och rekreation 

På fastigheten finns lekplats för barn som en viktig beståndsdel av förskoleverksamheten, det 

finns också en skolgård tillhörande skolan. Skolgården och förskolans gård är utrustade med lek-

ställningar av olika slag, fotbollsplaner och gröna öppna ytor, lämpliga för barns lek. 

Övrig del av fastigheten består av natur- och parkmark, denna är tillgänglig för alla att nyttja.  
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Geotekniska förhållanden 

Marken består utav lera och silt. Jord med hög andel lera har en svag infiltrationsförmåga vilket 

kräver att omhändertagandet av dagvatten säkerställs i exploateringsfasen. Både silt och lera ut-

gör en sättningsrisk vid grundläggning av byggnader. Men då planområdet redan är exploaterat 

sedan tidigare görs bedömningen att det inte krävs någon geoteknisk utredning i detaljplaneske-

det. 

Risk för skred/höga vattenstånd 

Marken inom planområdet bedöms inte innebära någon risk för vare sig skred eller högt vatten-

stånd. 

Vattenområden 

Planområdet omfattas inte av något vattenområde eller någon annan vattenförekomst.  

Förorenad mark 

Inga markföroreningar finns inom området.  

Radon 

Stora delar av Håbo kommun utgör högriskområde vad avser markradon då markförhållandena 

till stora delar utgörs av grusåsar eller sprickiga bergarter. Det saknas dock en heltäckande kart-

läggning av markradon i kommunen. Riktvärdet i bostäder, förskolor, skolor och andra allmänna 

lokaler får inte överskrida 200 Bq/m3.  

Radonundersökningar har under år 2006 gjorts på olika punkter i närområdet. Bland annat på 

Prästgårdsvägen 3 har radonhalten uppmätts till 40 Bq/m3, på Hällbyvägen 9 har den uppmätts 

till 160 Bq/m3 och på Sols väg 37 till 50 Bq/m3.  

Området ligger i ett normalriskområde, ny bebyggelse ska utföras radonsäkert. 

Fornlämningar 

Inom planområdet finns fem fornlämningar. Två av dessa ligger på lekområde där inga byggna-

der får uppföras och tre ligger på naturområde. Fornlämningarna bör förses med informations-

skyltar så att de kan nyttjas i skolverksamheterna. De fem fornlämningarna består utav olika be-

byggelselämningar i form av husgrunder.   

 

Bebyggelse 

Bebyggelse 

Planområdet består idag av skolbyggnad, förskolebyggnad och en större skolpaviljong upprättad 

2019 med tillfälligt bygglov i fastighetens nordöstra del. Skolfastigheten innehåller även tillhö-

rande skolgård och parkeringsplats. De tre permanenta skolbyggnaderna utgör tillsammans cirka 

2 600 m2 byggnadsarea & den tillfälliga skolpaviljongen har en byggnadsarea på 1 102 m2. Även 

fyra befintliga bostadsfastigheter kommer att ingå i planområdet, för dessa kommer detaljplanen 

inte innebära några förändringar.  
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Figur 2. Ortofoto över befintlig bebyggelse 2019 

Kommersiell service och offentlig service 

I Bålsta centrum finns det mesta av områdets offentliga och kommersiella service med bl.a. kom-

munal administration, gymnasieskola, bibliotek, vårdcentral, polis och arbetsförmedling. 

Tillgänglighet 

Planområdet är lättillgängligt med bil från Kalmarleden. Busshållplats finns intill planområdet 

och för gående och cyklande finns flera olika vägar att ta sig till området på. För byggnationer 

och miljöerna runt omkring ska uppfylla svensk standards krav när det gäller tillgänglighet. 

Angränsande bebyggelse 

Angränsande bebyggelse utgörs av friliggande villor i 1-2 våningar. 

Skyddsrum 

I skolverksamhetens lokaler finns det i källaren ett skyddsrum. Detta används idag som idrotts-

hall för de mindre barnen. 

Gator, trafik, teknisk försörjning 

Gatunät  

Området nås från Kalmarleden. Kalmarleden utgör huvudled för alla trafikanter mellan centrala 

Bålsta och Viby samt för bussarna inom Bålsta tätort.  

Gång- och cykeltrafik 

Mellan busshållplatsen söder om Kalmarleden och korsningen med Torresta Byväg finns en se-

parat gång- och cykelbana. Det går även en gångväg från Viby skolan till Prästgårdsvägen och 

från skolan ut till Vibyleden. 
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Figur 4. Fjärrvärme samt vatten- och spillvattenledningar 

 
Figur 3. Planområdet där de blåa linjerna visar gång- och cykelvägar från skolområdet. 

Kollektivtrafik 

Busshållplatser finns på båda sidorna om Kalmarleden, direkt utanför skolbyggnaden. Buss 302 

går två gånger i timmen mellan Hagviken och Bålsta station.  

Parkering, varumottagning och utfarter 

Varumottagning sker idag mellan skolbyggnad och Kalmarleden, där lastbilarna backar in över 

skolgården. Parkering sker framför skolbyggnad med infart från Kalmarleden.  

Två fastigheter har sina utfarter ut mot skolgårdens parkering och entrén till skolverksamheterna.  

Vatten och avlopp 

Området är anslutet till det kommunala vatten-och avloppsnätet. VA-ledningar går tvärsöver 

planområdet. 
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Figur 5. Byggnadsplan K34. Figur 6. Byggnadsplan K42.

Dagvatten 

Planområdet är försett med dagvattenledning som går tvärsöver planområdet. 

Värme 

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. 

El 

Befintlig bebyggelse är anslutet till elnätet. 

Tele och data 

Befintlig bebyggelse är anslutet till tele- och datanät.  

Avfall 

Idag sker avfallshämtning från Kalmarleden, där lastbilar backar in över skolgården för att hämta 

avfallet. Närmsta återvinningsstation finns inom planområdet och nås från Kalmarleden.  

Fastighetsrättsliga förhållanden 

Inom detaljplaneområdet gäller i dag till stor del byggnadsplan K42 Södra Viby. Byggnadspla-

nen innebär ett enskilt huvudmannaskap på samtliga allmänna platser i planområdet, dvs. såväl 

vägmark som park eller plantering. En gemensamhetsanläggning, Frösunda ga:1, som förvaltas 

av Södra Viby samfällighetsförening, bildades år 1982. Denna har sedan dess formellt ansvarat 

för skötsel av grönområden. Det har dock aldrig bildats någon gemensamhetsanläggning för 

skötsel av vägar. Snöröjning och eventuellt underhåll har därför omhändertagits av kommunen. 

Inom detaljplaneområdet gäller också till viss del byggnadsplan K34 Viby Gård. För allmänna 

platser i denna byggnadsplan gäller ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen. En gemensam-

hetsanläggning, Viby ga:1, som förvaltas av Viby Gårds samfällighetsförening, bildades år 1979. 

Denna har sedan dess formellt ansvarat för grönområden, lekplatser samt gång- och cykelvägar. 

Det har inte heller här bildats någon gemensamhetsanläggning för skötsel av vägar. Snöröjning 

och eventuellt underhåll har därför omhändertagits av kommunen. 



10(17) 

PLANFÖRSLAG 

Allmänt 

Frösunda 3:1 är en stor fastighet som ägs av Håbo kommun. Fastigheten består till största del 

utav skog, natur och gatunät. Det aktuella planområdet består idag av förskola och f-6 skola med 

tillhörande komplement såsom förråd, lekplats och lekytor. Delar av förskolan har idag ett tids-

begränsat bygglov och står på mark planlagd för natur.  

I området Viby finns ett stort och trängande behov av fler förskoleplatser såväl som ordinarie 

skolplatser. Skolan är trångbodd och i stort behov av mer undervisningsyta. 2019 upprättades en 

1 102 m2 paviljong på fastigheten då vissa av de befintliga skollokalerna drabbats av mögelska-

dor. Skadorna är så pass omfattande att byggnaderna behöver totalrenoveras alternativt rivas och 

nya skolbyggnader uppföras. 

I dagsläget är paviljongens lokaler otillräckliga för skolans platsbehov och lärarna saknar idag 

personallokaler. Paviljongen uppfördes med ett tidsbegränsat bygglov vars första period löper ut 

juli 2024. Ett sådant lov kan maximalt ges för tre perioder på fem år. Efter periodens slut ska 

platsen återställas till ursprungligt skick. Detta är alltså endast en tillfällig lösning och förutsätter 

att skadade lokaler åtgärdas byts ut. Parkering och infart till skola och förskola kan idag inte hel-

ler ske på ett tryggt sätt.  En ut- och ombyggnad, alternativt en nybyggnad, av Vibyskolan, Viby 

förskola och infarten till verksamheterna bedöms som nödvändig och är av allmänt intresse.  

Idag har Viby förskola fyra förskoleavdelningar men det är ett önskemål och behov från Barn- 

och utbildningsförvaltningen att de istället kan få möjligheten till sex avdelningar samt f-6 skola 

med gemensamt tillagningskök och matsal. Detaljplanen kommer att medge en större byggrätt 

samt möjliggöra för bättra parkering och smidigare hämtning och lämning av elever. 

Vidare innefattas de privatägda bostadsfastigheterna Viby 1:8, Viby 1:72, Kalmar Prästgård 1:16 

och Kalmar Prästgård 1:17. För dessa fastigheter ska den nya detaljplanen dock inte föranleda 

några förändringar.  

Bebyggelse 

Byggnadssätt, byggnadsstorlek 

Inom området möjliggörs en förskole- och skolbyggnad med en gemensam matsal och tillag-

ningskök. Det medges en rätt att bygga i högst 5 000 m2 byggnadsarea i tre våningar. 

För de befintliga bostadsfastigheterna kommer planläggning inte innebära några förändringar. 

Placering, orientering 

Ett tidigt förslag utarbetat av Werket 

arkitekter binder ihop de två befint-

liga byggnaderna, med bland annat 

en gemensam matsal och tillag-

ningskök. Huvudentrén föreslås att 

vara mellan de två byggnaderna i 

riktning nordväst, så att den natur-

liga hämta/lämna delen via bil sker 

från Kalmarleden. Det ska fortfa-

rande vara enkelt att anlända till sko-

lan via fots eller cykel från Präst-

gårdsvägen. Skolans utformning är 

anpassad efter att matsal ska finnas 
Figur 7.  Illustration Werket arkitekter. 
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mellan skola och förskola och att skolan ska vara ”skolös” skola, vilket betyder att alla lokaler 

ska kunna nås utan skor.  

Förslag två av Link Arkitektur är en 3-parallellig F-6 skola för maximalt 630 elever. Förslaget 

förutsätter att befintliga lokaler rivs och ersätts med nya. Den föreslagna arkitekturen följer be-

fintliga byggnadsvolymers disposition med den primära skolbyggnadens placering mot sydväst. 

Den två våning höga byggnaden ska vara utformade så att de smälter in i naturmiljön samt möj-

liggöra för användningen av solceller på taken. Angöringen till skolan sker likt tidigare förslag 

från kalmarleden.  

Figur 8.  Situationsplan. Link Arkitektur 

Figur 9.  Vy från sydväst. Link Arkitektur 
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Friytor 

Trafikytor och andra hårdgjorda ytor ska ta hänsyn till infiltration av dagvatten. All ny bebyg-

gelse bedöms kunna utföras i enlighet med tillgänglighetskraven. Dessa behandlas närmare i 

bygglovsskedet.  

Lek och rekreation 

På fastigheten finns lekplats och lekytor för barn som en viktig beståndsdel av förskoleverksam-

heten och till skolverksamheten finns en tillhörande skolgård. Skolgården och förskolans inhäg-

nade del är utrustad med lekställningar av olika slag, fotbollsplan och gröna ytor, alla lämpliga 

för barnens lek. På lekområdet finns två fornlämningar till vilka hänsyn ska tas vid anläggande 

av nya lekanordningar. Länsstyrelsen rekommenderar att fornlämningarna får informationsskyl-

tar så att de kan nyttjas för barnens lärande. 

Om angöring av varutransporter sker från Prästgårdsvägen är det viktigt att denna skärmas av 

från övrig skolgård, tex. med träd eller plank. 

Vägar, trafik och parkering 

Gatunät 

Varuleveranser samt avfallshämtning kan komma att ske från Prästgårdsvägen. En bedömning 

kommer att göras utifrån var den lämpligaste platsen är för varuleveranser, både ur säkerhetsper-

spektiv och vad som fungerar bäst för skolverksamheten. Det uppskattas komma cirka tre varule-

veranser i veckan samt enstaka leveranser utan stående frekvens. Beroende på hur skolans avtal 

kommer att se ut i framtiden kan detta antal öka eller minska med 1–2 transporter. Skulle det bli 

så att vissa varutransporter angör från Prästgårdsvägen så kommer skyltar att sättas upp för att 

påvisa att det endast är tillåtet med varutransporter och inte för personbilar, eventuellt kan det bli 

aktuellt med en bom. Föräldrar och personal kommer inte få tillstånd att använda infarten från 

prästgårdsvägen för angöring till skola och förskola utan denna angöring ska ske från Kalmarle-

den i likhet med ovan nämnda förslag. 

Angöring till skolan och förskolan är viktig. Det handlar om personal, föräldrars och barns möj-

lighet att angöra på ett trafiksäkert sätt. Angöring kommer fortsätta att ske från Kalmarleden. En 

ny avlämningszon föreslås för en säkrare väg och ett bättre trafikflöde. Gatans bredd möjliggör 

att en cirkulationsplats kan anläggas i framtiden. 

Detaljplanen reglerar inte var infart ska ske utan rekommenderar att i fall infart anordnas från 

Prästgårdsvägen ska det endast vara varutransporter. I den senaste skissen av Link Arkitektur 

sker endast gång- och cykeltrafik från Prästgårdsvägen och övrig trafik angör från Kalmarleden. 

När projektering är klar ska infart fastslås, utformning och lokalisering sker utifrån säkerhet (för 

förskolan och närområdet) och lämplighet.  

Kommunen genomförde 2018 en trafikmätning på Prästgårdsvägen. Denna visade att 60 % av 

alla fordon överskrider hastighetsbegränsningen med runt 5 km/h. Sedan dess har kommunen att 

ut blomlådor för att motverka detta. 

Gång- och cykeltrafik 

Mellan busshållplatsen söder om Kalmarleden och korsningen med Torresta Byväg finns en se-

parat gång- och cykelbana. Denna har ett väl utmarkerat övergångsställe över Kalmarleden och 

är den naturliga gång-och cykelväg att använda sig av mellan t.ex. Torresta och Bålsta.  Det går 

även en gång- och cykelväg från skolan till Vibyleden och Prästgårdsvägen och en utefter Viby-

leden. Idag går en gång- och cykelväg tvärs över planområdet, om byggnaderna byggs ihop före-

slås gång- och cykelvägen istället gå runt byggnaden till huvudentré och till Vibyleden.  

Parkering 

Parkering kommer att ske framför skolans byggnad med infart från Kalmarleden. 
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Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. En VA-ledning 

går tvärsöver planområdet. Denna kommer att delvis byggas över och ersättas med en ny led-

ning. Den nya ledingen kommer att läggas diagonalt och måste gå att nå från båda hållen. En 

brunn föreslås ligga där tryckledningen slutar. Ett u-område finns på plankartan där tryckled-

ningen börjar och slutar, dessa för att säkerställa att den ska gå att nås ifall den behöver repare-

ras. 

Dagvatten 

Riktlinjer i kommunens dagvattenpolicy, antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 § 102, ska 

efterföljas. Dagvattenledningar finns i planområdet och planområdet kan anslutas till dessa. Då 

marken redan idag är hårdgjord tros inte dagvattenflödena öka markant från dagsläget. Recipient 

för området är Mälaren-Prästfjärden. Mälaren-Prästfjärden är till ytan 320 km² och sträcker sig 

från Enköping i norr till Södertälje i Söder. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) 

uppnår sjön kraven för god ekologisk status men ej kemisk status. Den låga statusklassningen på 

kemisk status beror på överskridande halter av kvicksilver, PBDE och TBT vilka är ämnen som 

ofta överskrids i de flesta vattenförekomster i Sverige. Dagvatten kommer att omhändertas inom 

fastigheten och ska inte medföra någon negativ påverkan på recipienten. 

Värme 
Skolbyggnaden är idag ansluten till fjärrvärmenätet. 

Håbos energi- och klimatstrategi Fossilbränslefri kommun 2050 innebär bland annat att: 

1. Förnybara energikällor ska användas framför fossila, där fjärrvärme inte är möjligt eller

kostnadseffektivt.

2. Uppvärmning med jord-/berg- eller sjövärmepumpar rekommenderas där så är lämpligt

och kostnadseffektivt. Värmepumpen bör uppfylla Nuteks krav för klassning som el-ef-

fektiv.

3. Uppvärmning med direktel får endast ske om särskilda skäl föreligger.

El, tele och data 

El, data och teleledningarna ligger, precis som VA-ledningarna, tvärs över planområdet. Då 

dessa inte går att byggas över kommer de att behöva flyttas. Ett 3 meter brett u-område läggs 

runt skolan för att säkerställa deras nya placering. Ett u-område läggs även vid skolans entré för 

att skydda en transformator som är placerad där. 

Avfall 

Avfall kommer, enligt planförslaget, att hämtas ifrån Prästgårdsvägen. Detta sker för att förbättra 

tryggheten för barn och personal genom att undvika att fordon kör över skolgården.  

Avfall ska hanteras enligt Håbo kommuns avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige. 

Avfall bör hanteras och sorteras inom avfallsutrymmet för avfall och återvinningsmaterial, ut-

rymmet och behållarna ska vara dimensionerade för den avfallsmängd som verksamheten med-

för. Matavfall måste sorteras i ett separat fack enligt avfallsföreskriften.  

Andra typer av avfall som kan förekomma ska hanteras enligt kommunens avfallsföreskrifter. 

Närmaste återvinningscentral finns inom planområdet. Planförslaget är att denna flyttas cirka 

50 m nordväst för att få till ett bättre trafikflöde. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING 

Inverkan på miljön 

Behovsbedömning om betydande miljöpåverkan 

Enligt svensk lag ska konsekvenserna av en detaljplan beskrivas när de kan leda till betydande 

påverkan på miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen används för att få en helhetssyn av den på-

verkan en plan kan få på miljön, hälsan och hushållningen av resurser.  

En behovsbedömning syftar till att bedöma om det finns behov av att en detaljplan ska miljöbe-

dömas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. En behovsbedömning av detaljpla-

nen har gjorts. 

Behovsbedömningen med ställningstagande skickades till länsstyrelsen för samråd. Länsstyrel-

sen instämde i kommunens bedömning att planen inte kan bedömas medföra betydande miljöpå-

verkan. Kommunens bedömning är efter detta samråd att planen inte bedöms medföra betydande 

påverkan på miljön med följande motivering: 

 Detaljplanen berör inte något natura 2000-område.

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens

första eller tredje bilaga.

 Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan utifrån MKB-förordningens

fjärde bilaga.

Alla detaljplaner som innehåller sammanhållen bebyggelse kan medföra en betydande miljöpå-

verkan (4 kap 34§ plan-och bygglagen). I detta fall bedöms planen inte medföra en betydande 

påverkan på miljön.  

Miljökonsekvenser 

Trafikmängden ökar lokalt på Prästgårdsvägen om den blir ny tillfart för varuleveranser till sko-

lan. Kringliggande område kan då komma att bli mer bullerutsatt men inte i den utsträckningen 

att det innebär en risk. På en vecka är detta en ökning på cirka 5–6 transporter som kommer att 

ske dagtid. I övrigt bedöms inte omgivningen ge upphov till någon betydande miljöpåverkan 

inom planområdet.  

En mindre del av planområdets grönytor kan komma att tas i anspråk för ny infart, detta är då en 

mindre del som inte påverkar skolans, förskolans eller boende i närområdets möjlighet till nytt-

jandet av grönområden. 

Sociala konsekvenser 

Trygghet och säkerhet 

Idag backar varuleveranser och bilar in över skolgården vilket skapar en otrygg plats för barn, 

föräldrar och personal. Vid val av angöring för varutransporter ska stor hänsyn tas till säker-

heten.  

I övrigt ska otrygghet så långt som möjligt byggas bort, genom att t.ex. undanskymda platser och 

skymmande vegetation undviks.  

Barnkonventionen 

Förskola och skola inom planområdet är och ska vara försedd med all utrustning som behövs och 

föreskrivs. Det ska finnas anordnade ytor avsedda för lek och barns utevistelse. Verksamheten 

kan lätt nås med bil, kollektivtrafik, cykel och till fots.  

Buller 

Planen kan komma att medföra mindre ökad trafik längs Prästgårdsvägen i form av varutranspor-

ter till och från skolan och förskola. Ökningen bedöms dock som marginell och ska inte påverka 
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luftkvalitén eller bullersituation i sådan grad att det leder till en olägenhet för omgivningen. Un-

der byggtiden kan även en ökning av buller ske, vilken nivå det är går dock inte att redovisa för-

rän i senare skede  

Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnat-

ion av bostadsbebyggelse. För att undvika buller bör lokaler för skola och barnomsorg inte place-

ras i anslutning till gator med mycket trafik, industriområden, eller parkeringar (SN RR 1983).  

En målsättning är att ljudnivån på skolgårdar och förskolegårdar inte överstiger 50 dBA ekviva-

lentnivå och 70 dBA maximal ljudnivå på de delar som är avsedda för lek, rekreation och peda-

gogisk verksamhet. Ljudnivån inom planområdet kommer att ligga under dessa ljudnivåer. 

 Inverkan på allmän infrastruktur/gatunät 

Då byggnaderna redan finns och tillbyggnad kommer att kopplas på befintliga ledningar, som 

kommer att flyttas, antas detaljplanen inte ha någon särskild inverkan på den allmänna infra-

strukturen. 

Ekonomiska konsekvenser 

Detaljplanen upprättas och bekostas av Håbo kommun. Kostnader för omprövning av gemen-

samhetsanläggningarna Viby ga:1 och Frösunda ga:1 bekostas av kommunen. Fastighetsregle-

ring av del av Viby s:1 bekostas av kommunen.  

GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska åtgärder 

Genomförandetid 

Genomförandetid är tio (10) år från det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandeti-

dens utgång fortsätter detaljplanen att gälla tills den ändras eller upphävs.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning  

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär att kommunen ansvarar för utbygg-

nad, drift och skötsel av allmänna platser, gator, återvinning, natur- och parkmark samt vatten 

och avloppsledningar. 

Ledningsflytt eller annan förändring av befintliga anläggningar som rör utbyggnaden av skolan 

och förskolan utförs av ledningsägaren men bekostas av exploatören, i detta fall kommunen. 

Ledningsägare ska kontaktas i god tid före byggstart och före eventuell kabelutsättning, för att 

säkerställa att mark som ska schaktas eller bebyggas är fri från belastningar. 

113§ förordnande m.m. 

Ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen innebar att markägaren skulle avstå eller upplåta 

mark utan ersättning för allmänna platser med enskilt huvudmannaskap. Vanligtvis bildades en 

gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening som skulle förvalta gemensamhetsan-

läggningen vid en lantmäteriförrättning. 

För att mark som är belastad med ett förordnande enligt 113§ byggnadslagen ska kunna tas i an-

språk för annat ändamål krävs att Länsstyrelsen efter ansökan från kommunen fattar beslut om 

att upphäva förordnandet. Länsstyrelsen fattade beslut om upphävande 2017-02-08 (KS 

2016/00340 samt Lst Dnr: 404-4783-16) och beslutet vann laga kraft 2017-03-22. 113 § förord-

nandena upphör automatiskt vid årsskiftet 2018/2019, enligt en ändring i plan- och bygglagen 

(SFS 2014:900). Då den nya detaljplanen kommer att vinna laga kraft tidigast 2021 krävs det 

därför inte längre något upphävande av förordnandet. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Berörda fastigheter 

Detaljplanens utbredning är huvudsakligen inom den kommunägda fastigheten Frösunda 3:1. 

Fyra befintliga bostadsfastigheter, Viby 1:8, Viby 1:72 och Kalmar Prästgård 1:16-17, ingår 

också i planområdet eftersom de vid en naturlig avgränsning hamnar inom planområdet. Delar av 

Frösunda 3:1 är ianspråktagen av dels Viby ga:1 och Frösunda ga:1, se kartan nedan i avsnittet 

”Berörda ga-områden”. Viby ga:1 har 130 delägande fastigheter och Frösunda ga:1 har 46 delä-

gande fastigheter. Vidare berörs en samfällighet, Viby s:1 som har två delägande fastigheter. To-

talt berör den nya detaljplanen 183 fastigheter, en samfällighet och två gemensamhetsanläggingar. 

Dessa är följande: 

Frösunda 3:1, Frösunda 3:4–44, Frösunda 3:58, Kalmar Prästgård 1:16-17, Kalmar Prästgård 2:1, 

Kalmar Prästgård 2:4–6, Viby 1:3, Viby 1:8–9, Viby 1:11-72, Viby 2:44-111, Viby 3:1, Viby 

s:1, Viby ga:1 och Frösunda ga:1  

Berörda ga-områden 

Skrafferade områden visar de planerade minskade skötsel- och rättighetsområdena för Viby ga:1 

och Frösunda ga:1(på tidigare version av plankarta). Randig skraffering: Viby ga:1 Rutig skraf-

fering: Frösunda ga:1. 

Fastighetsrättsliga åtgärder 

Detaljplanen innebär att gemensamhetsanläggningarna Viby ga:1 samt Frösunda ga:1 med anled-

ning av de ändrade förhållandena måste omprövas i en lantmäteriförrättning med stöd av 35 § 

anläggningslagen. Kommunen avser att ansöka om omprövning av gemensamhetsanläggning-

arna med stöd av 18 § anläggningslagen. Omprövningarna kommer att innebära att områden för 

park och plantering som samfällighetsföreningarna förvaltar kommer att minskas till sin omfatt 

ning. Samfällighetsföreningarna får således mindre mark att sköta om. 
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Cirka 375 m2 av lokalgatan Vibyleden utgörs idag av Viby s:1. Med anledning av att den del av 

Vibyleden som ingår i området för den nya detaljplanen ska övergå från enskilt till kommunalt 

huvudmannaskap ska denna lösas in av kommunen vid en lantmäteriförrättning och fastighetsre-

gleras in i Frösunda 3:1, företrädesvis genom en frivillig överenskommelse mellan kommunen 

och delägarna i Viby s:1. Lämpligen fastighetregleras hela Viby s:1 in i Frösunda 3:1. Det senare 

får dock ske efter frivillig överenskommelse mellan kommunen och de två delägarna, Viby 1:3 

och Viby 3:1. 

För bostadsfastigheterna Viby 1:8, Viby 1:72 och Kalmar Prästgård 1:16 och Kalmar Prästgård 

1:17 ska detaljplanen inte innebära några förändringar. 

Konsekvenser av fastighetsrättsliga åtgärder 

Delägarna i Viby ga:1, dvs. Viby 1:9, Viby 1:11-71 och Viby 2:44-111 och delägarna i Frösunda 

ga:1, dvs. Frösunda 3:4–44, Frösunda 3:58, Kalmar Prästgård 2:1 och Kalmar Prästgård 2:4–6, 

kommer att få mindre parkmark att förvalta. 

Kvartersmark 

Håbo kommun ansvarar för genomförandet av planen på huvuddelen av kvartersmarken då Vi-

byskolan är en kommunal skola. Övrig kvartersmark inom planområdet är utbyggd och inga för-

ändringar med anledning av detaljplanen förväntas. 

Planavtal 

Planavtal tecknas inte då huvuddelen av marken ägs av Håbo kommun och det är Håbo kommun 

som ska bygga ut skolan och förskolan.  

Tekniska åtgärder 

Idag går en VA-ledning tvärs över planområdet. Denna kommer delvis att byggas över och kom-

mer att ersättas med en ny ledning. Den nya ledningen kommer att läggas diagonalt och måste gå 

att nå från båda hållen. En brunn föreslås ligga där tryckledningen slutar. Även el, tele och data-

ledningar kommer att behöva flyttas, detta görs av ledningsägaren men bekostas av Håbo kom-

mun 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Planhandlingarna har upprättats av tjänstemän inom Håbo kommun ihop med Norconsult AB. 

Bålsta, Augusti 2021 

Håbo kommun 

Anna Atterlöf Andreas Lagerström 

Plan- & exploateringschef Planarkitekt, Håbo Kommun 

Sara Veidemann-2017  

Mark- och exploateringsingenjör 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan
beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

LokalgataGATA

ParkPARK

NaturområdeNATUR

ÅtervinningsstationÅTERVINNING

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.
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Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 200 m² per fastighet,  4
kap. 11 § 1 st 1 p.
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4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1
st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap.
11 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad ska placeras minst 6 meter från väg

p2 Byggnad ska placeras minst 6 meter från
fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Endast friliggande huvudbyggnader,  4 kap. 16 § 1 st

1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft

Markreservat ,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 208 Dnr 2019/00423 

Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvis-
ningar och arbetsordning för mark- och fastighetsför-
säljningar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny markanvisningspolicy som

ersätter den från 2014.

2. Kommunfullmäktige beslutar att för kommunstyrelsen skall enkel majori-

tet gälla vid direkt-anvisningar.

3. Kommunfullmäktige beslutar att för markanvisningar över 20 Mkr skall

beslut tas av Kommunfullmäktige.

4. Kommunfullmäktige återkallar uppdraget till kommunstyrelsen att ta

fram en parkeringsnorm.

Kommunstyrelsens beslut 

5. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för markanvis-

ningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. Markanvis-

ning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo kommuns vis-

ion 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en exploatör/byggherre att un-

der en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med en kommun om 

att köpa och utveckla ett specifikt markområde som ägs av kommunen. 

Normalt så tas även då beslut om planbesked. Kommunstyrelsen har under 

2020 efterfrågat en reviderad markanvisningspolicy. Vidare har kommun-

styrelsen beslutat att för markanvisningar över 20 Mkr skall beslut tas av 

kommunfullmäktige. Det innebär att delegationsordningen måste ändras. 

Kommunfullmäktige beslutade emellertid även vid sitt sammanträde 29 

mars 2021 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och begära att par-

keringsnorm införs i markanvisningspolicy och föreslå att vid direkt-

anvisningar i KS ska det råda enighet.  

Beslutsunderlag 

– Markanvisningspolicy 2014

Ärende 9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

– KF beslut 29 mars 2021

– KS beslut 15 mars 2021

– Delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar

– Markanvisningspolicy- riktlinjer

– Arbetsordning för markanvisningar

– Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar

– Markanvisningspolicy parkering

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till beslutspunkterna 2, 3 och 4 och fö-

reslår följande ändringsyrkanden: 

Sammanfattning, punkt fem: 

Urvalet inför markanvisning i Håbo kommun sker enligt någon av metoder-

na anbudsförfarande och tävlingsförfarande samt i undantagsfall via direkt-

anvisning. 

Punkt 8, sidan 10: 

Direktanvisning används i undantagsfall för större eller mindre projekt och 

riktas till byggherrar som Håbo kommun har tidigare erfarenhet av att sam-

arbeta med, där det finns upparbetade kontakter, förtroende och kunskap om 

kommunens vision och intentioner med samhällsutvecklingen och anvis-

ningen. 

Anbudsförfarande används för större eller mindre projekt och riktas till ex-

ploatörer som Håbo kommun inte i någon större utsträckning har samarbetat 

med tidigare, men som har innovativa idéer som tydligt leder mot kommu-

nens vision. Det kan vara mindre, nya eller lokala företag. Anbudsförfaran-

det skapar utrymme för mångfald och konkurrens på marknaden. Anbuds-

förfarandet skapar också möjlighet att ställa fler kriterier för urval utöver de 

rent ekonomiska. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar: 

Att dokumentet, Arbetsordning för markanvisningar , ändras under § 4, så 

att beloppsgränserna och beslutsinstans jämställs med de belopp och be-

slutsinstans som avser markförsäljning enligt beslut i KF.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kom-

munfullmäktige att upphäva beslutet om en parkeringsnorm.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen antar beslutspunkterna 1 , 2 , 3 

och 4 med Michael Rubbestads (SD) ändringsyrkanden och finner att så är 

fallet. Ordföranden frågar vidare om kommunstyrelsen bifaller Michael 

Rubbestads (SD) yrkande om att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommun-

fullmäktige att upphäva beslutet om parkeringsnorm och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 168 Dnr 2019/00423 

Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvis-
ningar och arbetsordning för mark- och fastighetsför-
säljningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny markanvisningspolicy

som ersätter den från 2014.

2. Kommunfullmäktige beslutar att för markanvisningar över 20 Mkr skall

beslut tas av Kommunfullmäktige.

3. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för markanvis-

ningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar.

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett

förslag till parkeringsnorm.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. Markanvis-

ning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo kommuns vis-

ion 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en exploatör/byggherre att un-

der en begränsad tid och under vissa villkor, förhandla med en kommun om 

att köpa och utveckla ett specifikt markområde som ägs av kommunen. 

Normalt så tas även då beslut om planbesked. Kommunstyrelsen har under 

2020 efterfrågat en reviderad markanvisningspolicy. Vidare har kommun-

styrelsen beslutat att för markanvisningar över 20 Mkr skall beslut tas av 

kommunfullmäktige. Det innebär att delegationsordningen måste ändras. 

Kommunfullmäktige beslutade emellertid även vid sitt sammanträde 29 

mars 2021 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen och begära att par-

keringsnorm införs i markanvisningspolicy och föreslå att vid direkt-

anvisningar i KS ska det råda enighet.  

Beslutsunderlag 

– Markanvisningspolicy 2014

– KF beslut 29 mars 2021

– KS beslut 15 mars 2021

– delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar

– Markanvisningspolicy- riktlinjer

– Arbetsordning för markanvisningar

– Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

– Markanvisningspolicy parkering

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag till beslut 

punkt 2. Michael Rubbestad föreslår också ändringsyrkanden enligt (vilka 

dock ej var redovisade då punkten behandlades): 

Sammanfattning, punkt fem: 

Urvalet inför markanvisning i Håbo kommun sker enligt någon av me-

toderna anbudsförfarande och tävlingsförfarande samt i undantagsfall 

via direktanvisning. 

Punkt 8, sidan 10: 

Direktanvisning används i undantagsfall för större eller mindre projekt 

och riktas till byggherrar som Håbo kommun har tidigare erfarenhet av 

att samarbeta med, där det finns upparbetade kontakter, förtroende och 

kunskap om kommunens vision och intentioner med samhällsutveckl-

ingen och anvisningen. 

Anbudsförfarande används för större eller mindre projekt och riktas till 

exploatörer som Håbo kommun inte i någon större utsträckning har 

samarbetat med tidigare, men som har innovativa idéer som tydligt leder 

mot kommunens vision. Det kan vara mindre, nya eller lokala företag. 

Anbudsförfarandet skapar utrymme för mångfald och konkurrens på 

marknaden. Anbudsförfarandet skapar också möjlighet att ställa fler kri-

terier för urval utöver de rent ekonomiska. 

1) Nytt uppdrag:

Ta fram förslag på lämpliga lydelser rörande utformning och arkitekto-

niskt formspråk i policyn. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Michael Rubbestads avslags-

yrkande gällande förvaltningens förslag till beslut punkt 2 och finner att så 

är fallet. Ordföranden frågar sedan om arbetsutskottet bifaller Michael Rub-

bestads ändringsyrkanden och finner att så ej är fallet. Ordföranden frågar 

sedan om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till beslut 

punkterna 1, 3, 4 och 5 och finner att så är fallet.   



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-10 KS 2019/00423 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Plan- och exploateringsavdelningen 
Jonas Orring, Exploateringsstrateg 
0171-52895 
jonas.orring@habo.se 

Markanvisningspolicy, arbetsordning för markanvisningar och 
arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny markanvisningspolicy

som ersätter den från 2014.

2. Kommunfullmäktige beslutar att för kommunstyrelsen skall enkel

majoritet gälla vid direkt-anvisningar.

3. Kommunfullmäktige beslutar att för markanvisningar över 20 Mkr skall

beslut tas av Kommunfullmäktige.

4. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för

markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar.

5. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett

förslag till parkeringsnorm.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 

Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 

kommuns vision 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 

exploatör/byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor, 

förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 

markområde som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om 

planbesked. Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 

markanvisningspolicy. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att för 

markanvisningar över 20 Mkr skall beslut tas av kommunfullmäktige. Det 

innebär att delegationsordningen måste ändras. Kommunfullmäktige 

beslutade emellertid även vid sitt sammanträde 29 mars 2021 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen och begära att parkeringsnorm 

införs i markanvisningspolicy och föreslå att vid direkt-anvisningar i KS ska 

det råda enighet. 

Ärendet 

Kommunfullmäktiges beslut om införande av parkeringsnorm i 

parkeringspolicyn bedöms av förvaltningen vara negativt av flera skäl. Bl a 

är införandet av en parkeringsnorm starkt beroende av vilken 

markanvändning som föreslås i den enskilda detaljplanen. I bilagda 

parkerings-PM redovisas utförligt varför markanvisningspolicyn och 

parkeringsnorm skall hållas åtskilda. Förvaltningen bör emellertid ges ett 

uppdrag att återkomma med en parkeringsnorm.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2020-12-09 KS 2019/00423 nr 93461 

När det gäller enighet för direkt-anvisningar i kommunstyrelsen bedömer 

förvaltningen att det kan bli ett administrativt merarbete som kan påverka 

förvaltningen negativt. Förvaltningen föreslår istället att det räcker med 

enkel majoritet i kommunstyrelsen för direkt-anvisningar. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kommunen säljer alltid mark till marknadsvärde. En markanvisning innebär 

normalt att kommunen gör en reavinst på några års sikt. 

Barnperspektivet 

I de fall markanvisning sker för bostäder säkerställs en god boendemiljö för 

barn. 

Näringslivsperspektivet 

Markanvisningspolicyn och arbetsordningarna bidrar positivt för att 

förtydliga för näringslivet hur markanvisning och mark- och 

fastighetsförsäljningar går till i Håbo kommun. 

Uppföljning 

I samband med försäljning sker olika aktiviteter i form av t ex 

fastighetsbildning, lagfartsansökan, fakturering, etc. 

Beslutsunderlag 

– Markanvisningspolicy 2014

– KF beslut 29 mars 2021

– KS beslut 15 mars 2021

– delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar

– Markanvisningspolicy- riktlinjer

– Arbetsordning för markanvisningar

– Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar

– Markanvisningspolicy_parkering

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Näringslivsenheten 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 



MARKANVISNINGSPOLICY 

HÅBO KOMMUN 
2014 

KS 2014/1 Hid 2014.915 

Antagen av KF att gälla from 
2014-03-27 tills vidare 
(KF 2014-02-24 § 112) 



POLICY 1 

Datum Vår beteckning 

2014-03-12  2014/1 nr 2014.915 



POLICY 2 

Datum Vår beteckning 

2014-03-12  2014/1 nr 2014.915 

Bakgrund 

Syftet med markanvisningar är att åstadkomma en attraktiv gestaltning med variation i byggande och 

att bostäder och verksamhetsområden uppnår en god standard. 

Håbo kommun har 20 000 invånare och ligger i Mälardalen. Kommunen ligger i Sveriges största 

tillväxtregion och har mycket goda kommunikationer mot Stockholm men även mot Enköping, 

Västerås och vidare mot Örebro och Västsverige. Håbos befolkning och näringsliv växer. Kopplingen 

mot huvudstadsregionen är stark och en stor del av kommunens arbetsföra befolkning arbetspendlar 

mot Stockholm och dess kranskommuner. 

Håbo kommun utvecklas från tätort med förortsstruktur till en levande småstad. Centralorten Bålsta 

är kommunens tongivande tätort och här planeras en tät och funktionsblandad stad i närhet till 

naturen, vattnet och Mälardalens kulturmiljöer. 

Kommunen har en tydlig målsättning att växa hållbart. Det innebär en tillväxt med människan i 

centrum och i samklang med naturen och klimatet. 

Håbo kommunkoncern
1
 är en stor markägare i kommunen och äger mycket mark i främst de centrala

delarna av Håbo. Kommunen vill vara en aktiv och samverkande part i frågan om kommunens 

utveckling. 

Kommunen har en översiktsplan som antogs år 2006 och en fördjupad översiktsplan för Bålsta tätort 

antagen år 2010.  

Styrande dokument för markanvisning 

Kommunens vision 2015 visar vilken utvecklingsriktning vi vill åstadkomma. Visionen bryts sedan 

ner i ett antal mål. Håbo kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål som innebär att 

förtroendet för kommunen ska öka samt att planeringen ska ta hänsyn till barn och ungdomars 

utveckling och lärande. Kommunen ska även vara en hållbar tillväxtkommun. 

En markanvisning är bland annat ett verktyg för att uppfylla kommunens mål. 

En ny vision håller för närvarande på att tas fram. Beslut om den nya visionen beräknas tas av 

kommunfullmäktige våren 2014. 

Håbo kommuns översiktsplan antagen 2006 och fördjupade översiktsplan för Bålsta tätort antagen 

2010 ska utgöra de styrande dokumenten för hur den fysiska planeringen i Håbo kommun ska 

utvecklas. Dessa dokument ska även vara styrande för denna markanvisningspolicy. I den fördjupade 

översiktsplanen för Bålsta tätort finns en näringslivsstrategi som ska vara vägledande vid etablering 

av verksamheter. 

1
 Håbo kommunkoncern består av Håbo kommun, Håbo Marknads AB och Håbohus AB. 
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Håbo kommunfullmäktige antog år 2010 en naturvårdsplan för bevarande och utveckling av 

naturmiljövärdena i kommunen.  

Håbo kommun har upprättat en avfallsplan (2007-2012) som beskriver kommunens övergripande mål 

för avfallshanteringen. Syftet med avfallsplanen är att presentera avfallshanteringen och vilka 

förändringar som planeras. Arbete pågår för närvarande med att ta fram en ny avfallsplan. 

Övriga policydokument såsom parkeringspolicy, dagvattenpolicy och lokala allmänna 

ordningsföreskrifter gäller och ska följas vid den fysiska planeringen. 

Kommunens arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram pågår och förväntas bli färdigt 

under år 2014.  

Kommunen har som målsättning att följa Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) Cirkulär 13:54 

vilket innefattar rekommendationer om kommunala energikrav på flerbostadshus vid försäljning av 

kommunal mark. Kommunen ska ställa krav för klimat, energieffektivisering och miljömål vilket kan 

underlättas med rekommendationen från SKL. Kommunen vill även främja en långsiktig och 

konkurrenskraftig byggindustri.  

Genom att SKL har tagit fram en rekommendation för energikrav leder detta till mer tydliga och 

samordnade krav som möjliggör en mer standardiserad byggprocess. 

Markanvisning 

En markanvisning innebär rätt för en exploatör att under en viss tidsperiod få arbeta med att utveckla 

projekt inom ett avgränsat område på kommunal mark. Denna rätt ges som en markreservation med 

förutsättningar och villkor.  

Företag som efterfrågar markanvisningar i Håbo kommun ska kunna visa hur kommunens vision ska 

uppnås i ett visst projekt. 

En förfrågan om markanvisning ska inkomma till kommunen i form av en skriftlig handling. Den 

inkomna handlingen tas emot och registreras. Kommunen väljer fritt bland de inkomna handlingarna. 

Kommunstyrelsen beslutar om markanvisning. Ett markanvisningsbeslut kan fattas såväl före som 

efter det att en detaljplan antagits. 

När beslut om markanvisning tecknas före en detaljplan så är exploatören mer aktiv under en 

planprocess. När kommunen beslutar om markanvisning efter antagen detaljplanen så har kommunen 

utvecklat området själv och exploatören ska följa detaljplanens bestämmelser. 

Denna policy ska gälla för både Håbo kommun och dess bolag. 
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Grundkriterier för markanvisning 

För att få markanvisning i Håbo kommun ska exploatören inkomma med följande uppgifter: 

 Företagets organisation och historik

 Kontaktpersoner och firmatecknare

 Ekonomisk status

 Affärsidé (byggande/fastighetsutveckling/förvaltning/miljöcertifiering)

 Referensobjekt

 Projektidé och projektkalkyl

 Uppfyllande av kommunens vision och övergripande mål

Utöver grundkriterierna kommer kommunen också att göra en sedvanlig kreditupplysning av 

företaget. 

Ansvarsfördelning 

Kommunstyrelsen har ett antal roller i den fysiska planeringen i Håbo kommun.  

Kommunstyrelsen har en roll som fastighetsägare och ska vid försäljning av kommunal mark ställa 

krav på exploatörer så att kommunens gemensamma mål och vision uppfylls.  

Kommunstyrelsen har ett bostadsförsörjningsansvar och har till ansvar att initiera planläggning av 

bostadsområden och verksamhetsområden.  

Mångfald och konkurrens 

Kommunen kan, vid val av exploatör, styra kommunens utveckling och den arkitektoniska 

utformningen. Kommunen eftersträvar varierande upplåtelseformer. Målsättningen är att få en 

mångfald av boende för alla åldersgrupper i olika områden i kommunen.  

Markpris 

Kommunens försäljning av mark ska ske till marknadsmässigt pris. En oberoende 

marknadsvärdesbedömning ska göras. Kommunen har stor frihet att bestämma till vem och till vilket 

pris marken ska säljas. Försäljning av mark får inte understiga marknadsvärdet. 

Vid försäljning av mark för bostäder, lokaler för kommersiell handel och kontor sätts ett pris per 

bruttoarea (BTA). Vid försäljning av mark i verksamhetsområden sätts ett pris per kvadratmeter 

tomtyta. 

Utöver markpriset tillkommer det i normalfallet exploateringskostnader, vilket är kommunens 

kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar. Dessa innefattar bland annat kostnader för 

dagvattenanläggningar, vatten- och avloppsledningar, gatubyggnad, belysning och projektering. 
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Mark för verksamheter 

Kommunen och dess bolag ska verka för att erbjuda mark för näringslivets behov. Mark erbjuds till 

företag som vill uppföra och bedriva olika typer av verksamheter ( Handel, Industri) som planmässigt 

lämpar sig för ett visst utbyggnadsområde. Urval sker vanligtvis genom direktanvisning.  

Utgångspunkten vid etablering av ny handel ska vara att kommuninvånarna ges ökad möjlighet till 

fler och lokala inköp. Vid utveckling av verksamhetsområden ska utgångspunkten vara att fler 

kommuninvånare kan arbeta på hemmaplan. 

Villkor för markanvisning 

Tidsbegränsning 

Markanvisning tidsbegränsas till normalt två år från det att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

avtalet mellan kommunen och exploatören.  

Om ett bindande avtal inte träffas inom dessa två år upphör avtalet att gälla och kommunen kan 

anvisa marken till annan exploatör.  

Förlängning av avtalet kan medges. En förutsättning för förlängning är att exploatören aktivt drivit 

projektet och förseningen inte beror på exploatören. 

Överlåtelse 

Markanvisning får inte överlåtas till annan juridisk person utan kommunens skriftliga medgivande. 

Detta gäller även överlåtelse till närstående företag. 

All allmän infrastruktur som är kopplad till detaljplanen ska bekostas i sin helhet av exploatören och 

överlåtas till kommunen utan ersättning 

Specialbostäder/ kommunal verksamhet 

På kommunens begäran ska exploatören tillhandahålla specialbostäder, lokaler för barn- och 

äldreomsorg samt vissa kategoribostäder. Dessa krav måste uppfyllas även om detta innebär en viss 

ekonomisk belastning för de vanliga bostäderna. 

Upplåtelseform 

Kommunen har rätt att bestämma om val av upplåtelseform såsom ägande-, bostads- eller hyresrätt 

för markanvisning 

Ersättningar/ avgifter 

Kommunen tar årligen ut en markanvisningsavgift för områden som omfattas av en färdig detaljplan 

och färdigställd tomtmark. Avgiften ska täcka kommunens hittills nedlagda kostnader som t.ex. 

skatter och räntor. Avgiften återbetalas inte om projektet avbryts. 
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För markanvisning på ej planlagd mark utgår ingen avgift. 

Exploatören bekostar detaljplanearbetet samt står för all ekonomisk risk i samband med 

detaljplanearbetet. Projektering i samband med planarbetet under planprocessen ger i normalfallet 

inte rätt till ersättning eller ny markanvisning som kompensation.  

Kostnader i samband med detaljplanen regleras i ett planavtal. Administrativa kostnader som 

uppkommer i samband med kommunens genomförandeskede regleras i markanvisningsavtalet och 

exploateringsavtalet. 

Projekt som avbryts ger inte rätt till ny markanvisning. 

Garantier 

Senast i samband med att exploateringsavtalet godkännas av kommunstyrelsen ska exploatören ställa 

godtagbar säkerhet för de allmänna anläggningar som ingår i exploateringsavtalet. Som säkerhet 

avses t.ex. bankgaranti och moderbolagsborgen.  

Nyttjande av mark 

Markanvisning ger ingen rätt för exploatören att nyttja marken under avtalstiden. Undersökningar och 

utredningar som är kopplade till planprocessen får dock göras och ska godkännas av kommunen. 

Styrande dokument för markanvisning 

Kommunens beslutande dokument och policydokument ska alltid följas. 

Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus 

vid försäljning av kommunal mark ska följas. Se bilaga. 

Myndighetsbeslut 

Risken för att eventuella myndighetsbeslut förändrar villkoren i markanvisningen åligger exploatören. 

Markanvisningsformer 

I Håbo kommun tillämpar vi olika former av markanvisningsförfarande; direktanvisning, 

jämförelseförfarande/ intresseanvisning och tävlingsförfarande. 

Direktanvisning 

Exploatören kommer in med ett unikt förslag avseende exploateringsprojekt. Kommunen vill skapa 

mångfald vilket sker bäst genom förhandling i en direktanvisning. 
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Direktanvisning är en överenskommelse mellan kommunen och exploatören. Exploatören inkommer 

med handlingar som registreras hos kommunen. 

Jämförelseförfarande eller Intresseanvisning 

Kommunens Plan- och utvecklingsavdelning föreslår hur ett område ska exploateras avseende 

omfattning, typ av bebyggelse och verksamheter.  

Kommunen skickar ut speciella kravspecifikationer för projektet samt vilka urvalskriterier som 

tillämpas. Detta kan t.ex. vara gestaltningsidéer, upplåtelseformer och markpris. Vid behov 

informeras kommunstyrelsen om kravspecifikationens innehåll.  

Intresserade exploatörer lämnar in förslag i form av t.ex. skisser och referensmaterial tillsammans 

med en beskrivning av idéerna. Plan- och utvecklingsavdelningen föreslår lämplig exploatör/ 

exploatörer för det specifika projektet. 

Slutligen fattar kommunstyrelsen beslut om markanvisningsavtal ska tecknas med berörd exploatör/ 

exploatörer. 

Markanvisningstävling 

Tävlingsförfarandet används i de speciella fall när platsen eller ändamålet så kräver. Det kan t.ex. 

vara att utveckla ett projekt eller där utformning, gestaltning och innehåll tillsammans med ekonomin 

är viktiga parametrar.  

För att attrahera deltagare arrangeras tävlingar nästan uteslutande på mycket attraktiva tomter eller för 

speciella projekt. Juryn sätts samman med representanter från berörda förvaltningar och nämnder men 

kan också bestå av externa representanter. 

I detta fall utgör värderingen ett av kriterierna som fastställs i tävlingsförfarandet. 

Avtalsprocessen 

I Håbo kommun tillämpar vi följande avtal: 

Bild 1. Avtalsprocessen vid exploatering av mark. 
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Markanvisningsavtal 

Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör där kommunen är markägare. 

Markanvisningsavtal kan tecknas när kommunen har erhållit tillräckligt med information om 

projektet.  

Inom två år ska markavisningsavtalet ersättas med ett exploateringsavtal och köpeavtal. 

Markanvisningsavtalet fungerar som ett föravtal.  

Tilldelning av mark och godkännande av markanvisningsavtal beslutas av kommunstyrelsen. 

Markanvisningsavtal tecknas vanligtvis innan detaljplanearbetet påbörjas. 

Ramavtal 

Civilrättsligt avtal i tidigt skede mellan en kommun och en eller flera exploatörer. Ramavtalet ersätts 

med ett exploateringsavtal i samband med att en detaljplan antas. En förutsättning för ramavtal är att 

exploatören är markägare. 

Beslut om ramavtal fattas av kommunstyrelsen. 

Ramavtal tecknas i ett tidigt skede innan detaljplanearbetet påbörjas. 

Exploateringsavtal 

Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör. I detta fall kan både kommunen och 

exploatören vara markägare.  

När kommunen är markägare skrivs ett köpeavtal som komplement till exploateringsavtalet. 

Exploateringsavtal ska tecknas med exploatören vid ett exploateringsprojekt. 

Kommunfullmäktige godkänner och fattar beslut om exploateringsavtalet i samband med att 

detaljplanen antas. 

Köpeavtal 

Civilrättsligt avtal mellan en kommun och en exploatör. I detta fall är det kommunen som är 

markägare och därmed säljare. 

Ett köpeavtal tecknas med köparen då kommunen säljer kommunal mark. 

När kommunen säljer mark i samband med en detaljplans antagande ska kommunfullmäktige fatta 

besluta om köpeavtalet tillsammans med exploateringsavtalet.  

Vid en fristående försäljning ska beslut fattas av kommunstyrelsen 
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Bild 2. Avtalsprocessen när kommunen är markägare. 

Bild 3. Avtalsprocessen när exploatören är markägare. 

Exploatörens påskrift 

Samtliga avtal ska vara undertecknade av exploatören innan ärendet anmäls till kommunstyrelsen för 

beslut. 

Övriga avtal 

Andra avtal som tecknas i kommunen är bland annat avtal för arrende, nyttjanderätt, servitut och 

markupplåtelser.  

Allmän plats 

Markupplåtelse 

Då mark för upplåtelsen utgör allmän plats gäller särskild lagstiftning, ordningsföreskrifter och 

kommunens gällande taxor. I detta fall krävs polistillstånd. 

Nyttjanderätt 

Nyttjanderätt på allmän plats tillämpas restriktivt i Håbo kommun. Ett skriftligt avtal ska alltid 

tecknas. 
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Markförfrågningar inom detaljplan 

Förfrågningar från privatpersoner om att köpa till mindre markområden inom planlagda områden 

kräver ofta detaljplaneändring. Detaljplaneprocessen blir oftast dyrare än vad den tillkommande 

marken kan värderas till. Dessa markärenden har vanligtvis låg prioritet.  

Undantag från markanvisningspolicy 

Kommunstyrelsen fattar beslut om undantag ska göras från antagen markanvisningspolicy, om det 

föreligger synnerliga skäl. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 55 Dnr 2019/00423 

Markanvisningspolicy, arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark och 
fastighetsförsäljning 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till markanvisningspolicy.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för

markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar.

2. Kommunstyrelsen beslutar att ändra styrdokumenten enligt följande

- Arbetsutskottet förs in som första instans för politisk avstämning innan

förvaltningen bereder en fråga om markanvisning.

- Samma beloppsgränser ska användas för kommunstyrelsens delegation

kring att besluta om markanvisning som den delegation som redan används

avseende köpeavtal (20 miljoner kronor).

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 

Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 

kommuns vision Vårt Håbo 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 

exploatör/byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor, 

förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 

markområde som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om 

planbesked.  

Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 

markanvisningspolicy. Kommunstyrelsen fattade den 23 november 2020 

även beslut om delegationsordning och beslutade samtidigt att förvaltningen 

skulle ta fram en markanvisningspolicy, en arbetsordning för 

markanvisningar och en arbetsordning för mark- och fastighetsförsäljningar. 

Skillnaden mot tidigare markanvisningspolicy är att nu trycker vi hårdare 

mot kommunens vision om Hållbara Håbo. Vidare så framgår processen 

med markanvisningar tydligare och var politiska beslut ska tas. Utöver det 

har en arbetsordning för markanvisningar tagits fram. Lagen om kommunala 

markanvisningar (SFS 2014:899) anger att varje kommun ska anta riktlinjer 

för markanvisningar därför tydliggörs det i rubriken att förslagen 

markanvisningspolicy även innehåller kommens riktlinjer för 

markanvisningar.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-03-01 § 46 

Tjänsteskrivelse  

Markanvisningspolicy 2014 

KS beslut 23 november 2020 

delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 

Policy för Markanvisning – med riktlinjer 

Arbetsordning för markanvisningar 

Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att dokumenten ska ändras så att 

arbetsutskottet förs in som första instans för politisk avstämning innan 

förvaltningen bereder en fråga om markanvisning.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar att dokumenten ska ändras så att samma 

beloppsgränser för kommunstyrelsens delegation kring att besluta om 

markanvisning som den som används i redan gällande delegation avseende 

köpeavtal (20 miljoner kronor). 

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande. 

Beslutsgång 

Ordförande Liselotte Grahn Elg (M) frågar först om kommunstyrelsen 

bifaller det egna ändringsyrkandet om att ha arbetsutskottet som första 

instans för politisk avstämning och finner att så sker.  

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller Owe Fröjds (Båp) 

ändringsyrkande om beloppsgränser och finner att så sker.  

Avslutningsvis frågar ordförande om kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag till beslut i övrigt och finner att så sker. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen, för kännedom samt för för uppdatering 

av handlingar inför fullmäktiges sammanträde och publicering av antagna 

dokument i författningssamlingen 

Näringslivsenheten, för kännedom 

Författningssamling 
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Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 33 Dnr 2019/00423 

Markanvisningspolicy, arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark och 
fastighetsförsäljning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att

se över parkeringsnormen och föra in den i markanvisningspolicyn, se över

kommunstyrelsens förslag om att kommunstyrelsens arbetsutskott är första

instans vid markanvisningar i syfte att säkerställa likabehandling samt för

att se över möjligheten att införa ett regelverk om att det ska råda enighet i

kommunstyrelsen för att direktanvisning ska användas. Vid utredningen

som föranleds av återremissen ska näringslivsperspektivet särskilt beaktas.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 

Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 

kommuns vision Vårt Håbo 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 

exploatör/byggherre att under en begränsad tid och under vissa villkor, 

förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 

markområde som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om 

planbesked.  

Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 

markanvisningspolicy. Kommunstyrelsen fattade den 23 november 2020 

även beslut om delegationsordning och beslutade samtidigt att förvaltningen 

skulle ta fram en markanvisningspolicy, en arbetsordning för 

markanvisningar och en arbetsordning för mark- och fastighetsförsäljningar. 

Skillnaden mot tidigare markanvisningspolicy är att nu trycker vi hårdare 

mot kommunens vision om Hållbara Håbo. Vidare så framgår processen 

med markanvisningar tydligare och var politiska beslut ska tas. Utöver det 

har en arbetsordning för markanvisningar tagits fram. Lagen om kommunala 

markanvisningar (SFS 2014:899) anger att varje kommun ska anta riktlinjer 

för markanvisningar därför tydliggörs det i rubriken att förslagen 

markanvisningspolicy även innehåller kommens riktlinjer för 

markanvisningar.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-03-15 § 55 

KSAU 2021-03-01 § 46 

Tjänsteskrivelse  

Markanvisningspolicy 2014 

KS beslut 23 november 2020 

Delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-29 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Policy för Markanvisning – med riktlinjer 

Arbetsordning för markanvisningar 

Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att ärendet återremitteras för att se över 

parkeringsnormen i kommunen, vilken bör ligga med i 

markanvisningspolicyn.  

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) 

yrkande om återremiss samt att kommunstyrelsens tilläggsförslag om att 

KSAU är första instans vid vid markanvisningar ska ses över i syfte att 

säkerställa likabehandling.  

Werner Schubert (S) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) och Charlotta 

Bjälkebring Carlssons (V) återremissyrkanden.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) och 

Charlotta Bjälkebring Carlssons (V) återremissyrkande samt på tillägget att 

se över möjligheten att införa ett regelverk om att det ska råda enighet i 

kommunstyrelsen för att direktanvisning ska användas.  

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs (M) 

återremissyrkande.  

Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till återremissyrkandet på grund av 

parkeringsnormen.  

Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till återremissyrkandet samt poängterar att 

man även ska beakta näringslivets perspektiv vid eventuella ändringar som 

föranleds av återremissen.  

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige beslutar att 

ärendet ska återremitteras eller behandlas idag och finner att ärendet ska 

återremitteras.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Uppdragslista 



   Arbetsordning vid Markanvisningar 

1(2) 

Datum  Vår beteckning 

2021-02-10   KS 2019/423 

Arbetsordning vid Markanvisningar 

Giltighet 

§ 1

Denna arbetsordning gäller tillsammans med av kommunfullmäktige antagen

Markanvisningspolicy – riktlinjer (senast, Antagen av KF att gälla from 2014-03-27 tills

vidare). Därutöver gäller av kommunstyrelsen antagen delegationsordning.

Förfarande 

§ 2

Utifrån de kriterier som redovisas i markanvisningspolicyn väljs en eller flera intressenter ut 

för ett aktuellt område som är föremål för en kommande planläggningsprocess. Innan val av 

intressent sker samråder förvaltningen normalt med kommunledningen. 

Beredning 

§ 3

Förvaltningen tar tillsammans med intressenten fram förslag till markanvisningsavtal där de

väsentliga villkor och förutsättningar för en exploatering fastställs. Normalt så sker en extern

värdering av markpriset eller en annan jämförbar bedömning av markpriset i samband med

att markanvisningsavtalet upprättas.

Beslut och genomförande 

§ 4

Beslut om markanvisning tas av kommunstyrelsen. I samband med beslut om markanvisning 

tas normalt även beslut om påbörjande av planprocess och även beslut om budget för 

projektet. I tidiga skeden kan det dock vara svårt att förutse alla planöverväganden.  

Nedan redovisas schematisk bild över processen; 



Arbetsordning vid 
Markanvisningar 

2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-05 KS 2019/423 

Planprocess 

§ 5

I samband med beslut om markanvisning tas normalt även beslut att påbörja en planprocess

för området. Normalt tecknas då även ett planavtal mellan exploatören och kommunen.

Beroende på komplikationer och överväganden, resurser/prioritering i planprocessen kan en

plan ta flera år innan den kan antas av kommunfullmäktige. Det kan t ex vara fråga om

länsstyrelse eller andra myndigheters och sakägares synpunkter, rödlistade arter,

strandskydd, arkeologiska fornlämningar, markföroreningar, buller eller behov av hållbarhet

som gör att det krävs kompletterande utredningar som inte kan förutses när frågan om att

pröva en planprocess avgörs.

Det kan också innebära att vissa planer aldrig kan komma till antagande beroende på att det 

är för stora komplikationer. 

Budget för projektet 

§ 6

Normalt bör även en budget för projektet tas senast i samband med att beslut om

köpeavtal/genomförandeavtal sker. Av vad som framgår ovan är det väldigt svårt att i tidiga

skeden förutse alla kostnadskonsekvenser.



    Arbetsordning vid 
 mark- och fastighetsförsäljningar 

1(2) 

Datum  Vår beteckning 

2021-02-10   KS 2019/423 

Arbetsordning vid mark- och fastighetsförsäljningar 

(inom ramen för delegationsordningen) 

Giltighet 

§ 1

Denna arbetsordning gäller tillsammans med av kommunstyrelsen antagen

delegationsordning.

§ 2

Kommunstyrelsen kan svara för markförsäljningar och övriga affärer upp till 20 Mkr.

Därutöver måste beslut fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan

träffa avtal upp till 200 prisbasbelopp. Plan- och exploateringschefen har delegation på att;

- Belasta kommunens fastigheter med servitut, ledningsrätt, arrende eller annan

nyttjanderätt. Innefattar även rätt att upphäva eller ändra sådan uppkommen rättighet.

- Tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt, arrende eller annan

nyttjanderätt i av annan ägd fastighet med ersättningar upp till 30 prisbasbelopp.

Innefattar även rätt att upphäva eller ändra sådan uppkommen rättighet.

§ 3

Kommunen säljer alltid mark till marknadsvärdet. I samband med försäljning av mark där

beslut ska tas av politiska organ görs en extern oberoende värdering. Därefter förs

förhandling med företag eller privatperson om det finns några särskilda omständigheter att

beakta vid en försäljning eller vid ett förvärv. Vid en försäljning av mark upprättas ett

köpeavtal som undertecknas av företaget eller privatpersonen innan beslut tas i de politiska

organen. Därefter undertecknas normalt köpeavtalet av kommunen med sedvanlig formalia.

§ 4

När det blir aktuellt med att genomföra en markaffär, köp eller försäljning så genomförs en

värdering till ett marknadspris. Vid försäljning av mark sker som regel en extern oberoende

värdering. Det kan också ske en jämförelse med andra likartade försäljningar.

Ett flertal markregleringar sker normalt inom ramen för fastighetsbildningsförrättningar. I 

vissa fall kan det i samband med dessa beslut som sker kan det även bli aktuellt att göra en 



Arbetsordning vid 
mark- och 
fastighetsförsäljningar 

2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-05 KS 2019/423 

extern värdering som komplement och underlag till det beslut som kommer att fattas av 

förrättningslantmätaren. 

§ 5

I vissa fall kan det även aktualiseras en överprövning av de beslut som fattas av lantmäteriet

eller annan myndighet. I sådana fall sker samråd med kommunledningen innan beslut om

överprövning i högre instans begärs.



POLICY FÖR 

Mark-
anvisning

-med riktlinjer

Antaget av ”[Ange vilken politisk instans som antagit styrdokumentet]” 

Antaget ”[Ange datum och § för antagande]” 

Giltighetstid Gäller tills vidare

Dokumentansvarig Plan- och exploateringsavdelningen 



Diarienummer KS 2019/00423

Gäller för  Plan- och exploateringsavdelningen 

Tidpunkt för  Inom nästa mandatperiod 

aktualitetsprövning

Ersätter tidigare versioner 2014-03-27, (KF 2014-02-24 §112) 

Relaterade styrdokument Delegationsordning samt arbetsordning för markanvisningar 

Foto framsida  Flygbild över Bålsta från vattnet, Bergslagsbild 2020  

Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Projektorganisation
Policyn har tagits fram på uppdrag av plan- och exploateringschef.
Projektledare: Jonas Orring, strateg 
Projektgrupp: Anna Atterlöf, tf. plan- och exploateringschef 

Jenny Lindberg, näringslivschef 
Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Anett Wass, kommunekolog 
Annette Eliasson, markförvaltare 
Anton Karlsson, planarkitekt  
Gustaf Nilsson, utredare 
Johanna Forsberg Malmsten, samhällsplanerare
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Sammanfattning 
Markavisningspolicy
1. Håbo kommun ska säkerställa rättssäkerhet, kvalitet och

likabehandling vid hantering av markanvisningar
2. Försäljning av kommunal mark ska ske till

marknadsmässigt pris
3. Kommunens vision Vårt Håbo 2030 ska vara vägledande

för markanvisningar. Den pekar tydligt på att vi ska vara
Hållbara Håbo.

4. Projektets ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhet
ska tydligt framgå i markanvisningsprocessen.

5. Urvalet inför markanvisning i Håbo kommun sker enligt
någon av följande tre metoder: direktanvisning,
anbudsförfarande och tävlingsförfarande.

6. Allmänna förutsättningar, villkor och krav på bygg-
herren ska regleras i markanvisning.

En markanvisning regleras i ett markanvisningsavtal. 
Detta avtal är tänkt att resultera i att ett köpeavtal/
genomförandeavtal tecknas och att en marköverlåtelse 
sker. Nedan redovisas processen för markanvisningar. 

Förvaltningen 
bereder 

markanvisning

Kommunalt 
initiativ

Förfrågan 
exploatör

Urvalsmetoder: 
Direktanvisning

Anbudsförfarande
Tävlingsförfarande 

Markanvisning Köpeavtal/
Genomförandeavtal Genomförande

Planprocess

Politisk avstämning: Urvalsprocess

Beslut om: 
Markanvisningsavtal*

Planavtal
Planuppdrag

Beslut om: 
Köpeavtal*

Projektbudget

KF

KS
KS

Beslut enligt delegationsordning
* Beslut enligt delegationsordning utifrån köpesumma 

(över 20 Mkr KF)

Planavtal PoE-
chef

KS-
AU

KF

KS-
AU

Illustration över markanvisningsprocessen. 
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1 Visionen Vårt Håbo 2030 antogs av kommunfullmäktige 2014-03-24

Vi ska vara Hållbara Håbo och sträva 
mot jämlikhet och delaktighet.

 Vi tar vårt långsiktiga ansvar för natur 
och klimat och är energieffektiva och 
fossilbränslefria. 

Ur Vårt Håbo 2030. 

1. Inledning
Håbo kommun har cirka 22 000 invånare och ligger i en
av Europas starkaste tillväxtregioner. Håbo har mycket
goda kommunikationer med tillgång till europaväg,
järnväg och tre internationella flygplatser inom en
timmes bilfärd. Kopplingen mot huvudstaden är stark
och en stor del av kommunens arbetsföra befolkning
arbetspendlar mot Stockholm och dess kranskommuner.

Kommunen har en tydlig målsättning att växa hållbart. 
Det innebär en tillväxt med människan i centrum i 
samklang med naturen och klimatet. Markanvisnings-
policyn har sin utgångspunkt i kommunens vision Vårt 
Håbo 2030 och är en konkretisering av kommunens 
förslag till ny översiktsplan och hållbarhetsstrategi vad 
gäller kommunens mark. 

Policyn ska utgöra ett stöd när mark ska anvisas, 
bebyggelse planeras och senare genomföras. 

2. Markanvisningspolicyns syfte
Markanvisning är en ensamrätt för en exploatör/
byggherre att under en begränsad tid och under vissa
villkor, förhandla med en kommun om att köpa och
utveckla ett specifikt markområde som ägs av kommunen.

Att använda sig av markanvisningar är ett sätt för 
kommunen att tillsammans med en exploatör/byggherre 
skapa förutsättningar för en långsiktig och hållbar 
utveckling. Policyn ska vara vägledande för hur Håbo 
kommun hanterar markanvisningar för att säkerställa 
rättssäkerhet, kvalitet och likabehandling. 

Markanvisningar ska leda i den riktning som kommunens 
vision Vårt Håbo 20301 samt översiktsplan och andra 
styrande dokument pekar ut. Även kommunfullmäktiges  
antagna mål ska vara vägledande för markanvisningar i 
kommunen. 

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 är antagna 
internationellt, nationellt och regionalt. Håbo kommun 
har skyldighet att arbeta i riktning mot de globala målen. 
Det innebär att även dessa ska vara vägledande för mark-
anvisningar. I Håbo kommuns förslag till hållbarhets-
strategi konkretiseras Agenda och de globala målen för 
Håbo kommun. 
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Vid tecknandet av markanvisningar ska följande frågor 
ställas: 

• På vilket sätt leder markanvisningen mot visionen Vårt
Håbo 2030?

• Hur överensstämmer markanvinsningen med
kommunfullmäktiges mål?

• På vilket sätt leder markanvisningen mot Agenda 2030?

Svaren på dessa frågor är avgörande för markanvisningens 
utformning. 

3. Regelverk
Håbo kommuns markanvisningar sker enligt gällande
lagstiftning. Den svenska lagstiftningen bygger på
EU-direktiv och de grundläggande principerna i dessa
ska iakttas. Dessa är:

• principen om likabehandling,
• principen om icke-diskriminering,
• principen om transparens,
• principen om ömsesidigt erkännande, samt
• principen om proportionalitet.

Det innebär att Håbo kommuns motparter, samarbets-
partners, medborgare, invånare, brukare och övriga 
parter som kommer i kontakt med Håbo kommun ska 
behandlas på ett likvärdigt och icke-diskriminerande 
sätt, att markanvisningsavtalen ska vara tydligt 
utformade och att kommunen inte ställer högre krav än 
nödvändigt för att uppnå det eftersträvade målet. Vidare 
ska intyg och certifikat som utfärdats av behöriga 
myndigheter i något medlemsland godtas. 

Lag (2014:899) om riktlinjer för markanvisning ligger till 
grund för denna markanvisningspolicy och riktlinjer. 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens ugångspunkter 
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden  
för bebyggande, handläggningsrutiner och grund-
läggande villkor för markanvisningar samt principer för 
markprissättning. 
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Illustration över detaljplaneprocessen. 

4. Antagande, översyn och aktualitetsprövning
Markanvisningar har stor påverkan på lokalsamhällets
utveckling. Här finns möjlighet att styra mark-
användningen i enlighet med översiktsplanen och
visionen Vårt Håbo 2030. Beslut om markanvisningar tas
i kommunstyrelsen. För de fall markanvisningen
genererar en högre köpeskilling än 20 miljoner kronor tas
beslut om markanvisningsavtalet i kommunfullmäktige.
Håbo kommuns plan- och exploateringsavdelning tar
fram underlag för beslut.

Policyn för markanvisningar antas av kommunfull-
mäktige och följer de riktlinjer för styrdokument som är 
beslutade i kommunen. I dessa ingår en aktualitets-
prövning varje mandatperiod. 

5. Detaljplaneprocessen
Detaljplaner tas fram genom en demokratisk process med
möjlighet att tycka till. Hur processen ser ut styrs i plan- 
och bygglagen. Ibland tar kommunen eget initiativ till att
en detaljplan tas fram och då inleds processen direkt med
ett uppdrag.

Ofta kommer initiativet istället från ett byggherre eller 
exploatör som önskar bygga i ett nytt eller befintligt 
område. Om den marken ägs av kommunen krävs 
markanvisning. Processen inleds i dessa fall med ett 
planbesked.
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6. Markanvisningsavtalets innehåll

Markanvisningen ska som regel innehålla information 
om: 
• Avtalets tidsbegränsning, normalt två år
• När betalning ska ske av markanvisningsavgiften.

Normalt senast 30 dagar efter att ett markanvisningsavtal 
godkänts av båda parter.

• Om markanvisningen kan återlämnas.
• Om en avbruten markanvisning ger rätt till ersättning.

Att i de fall kommunen återtar en markanvisning utgår
normalt inte rätt till ersättning.

• Att byggherren normalt står för all ekonomisk risk i
samband med detaljplanearbetet.

• Om en markanvisning får överlåtas till annan part.
• Om Håbo kommun har rätt att bestämma val av upplåtelse-

form samt om marken istället för att säljas kan upplåtas
med tomträtt. Samt att kommunen också kan reglera att
bostäder och lokaler i exploateringsprojekt ska upplåtas för 
olika kommunala ändamål som specialbostäder, lokaler
för äldre- och barnomsorg samt vissa kategoribostäder
eller liknande.

• Att byggherren ska uppfylla kommunens krav på
ekonomisk ställning, teknisk och yrkesmässig kapacitet.

• Vilken part som bekostar anläggningsavgifter till vatten,
el, tele, bredband samt flytt av ledningar, fastighets-
bildning och annan lantmäteriförrättning. Samt vilken
part som bekostar byggnationen av den infrastruktur som
som behövs för att exploateringen ska kunna genomföras.

• Att byggherren ska beakta kommunala mål-, policy- och
styrdokument i projektering och genomförande.

• Att projektering i samband med projektet ska ske i samråd
med kommunen.

• Vilka krav Håbo kommun ställer på byggherren i form av
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

Försäljning av kommunal mark ska ske till marknads-
mässigt pris. En oberoende värderare ska normalt 
upprätta en värdering av marken. Vid tomträttsupplåtelse 
baseras tomträttsavgäldpå en marknadsmässig 
värdering. Håbo kommun tar ut en kostnad som betalas 
av exploatören/byggherren i samband med 
undertecknandet av en marknanvisning. 

Markanvisningsavtalet innehåller som regel inte 
information om övriga kommunala avgifter som kan uppstå 
vid byggnation, utöver de som är direkt kopplade till avtalet.
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7. Hållbarhetskrav
Kommunens vision Vårt Håbo 2030 ska vara vägledande
för markanvisningar. Den pekar tydligt på att vi ska vara
Hållbara Håbo där vi lever och arbetar i en attraktiv
miljö med Mälarens vatten och naturen nära inpå.

I förslaget till ny översiktsplan Håbo - en kommun för 
framtiden pekar man på att Håbo ska utvecklas samtidigt 
som kommunens karaktär och värden bibehålls och 
stärks.

I kommunens förslag till hållbarhetsstrategi finns 
inriktningar och målsättningar för ekologisk, social och 
ekonomisk hållbar utveckling. 

Markanvisningspolicyn ska användas för att nå mål om 
ett hållbart samhälle. Projektets ekologiska, sociala och 
ekonomiska hållbarhet ska tydligt framgå i mark-
anvisningsprocessen. 

Ekologisk hållbarhet 
Håbo kommuns miljöstrategi och senare hållbarhets-
strategi ska vara vägledande för bedömning. Den används 
också som stöd för exploatörer i hållbarhetsarbetet. Håbo 
kommun ska ha naturmiljöer med mångfald, vara fossil-
bränslefri och ha rent vatten för alla. 

Här finns möjligheter till ekologisk kompensation, att 
förtydliga ekosystemtjänster, prioritera naturliga 
material- och metodval. Hållbara inköp är avgörande och 
låg eller cirkulär energi- och vattenförbrukning beaktas. 

När kommunens hållbarhetsstrategi är antagen kommer 
den att ersätta nuvarande miljöstrategi. 

Social hållbarhet 
Här bedöms projektets förmåga att utjämna sociala 
skillnader, skapa möjligheter till integration (till exempel 
genom praktikplatser och prao), involvera lokalsamhället 
i processen, att skapa trygga mötesplatser och möjligheter 
till sociala insatser. Här ingår även byggherrens arbets-
miljö- och arbetsplatsarbete. 

Ekonomisk hållbarhet 
Ekonomisk hållbarhet innefattar både byggherrens och 
projektets ekonomiska stabilitet och långsiktiga 
hållbarhet. 

Läs mer
Vision Vårt Håbo 2030, 2014 

Utställningshandling- förslag till 
översiktsplan för Håbo kommun, Håbo - 
en kommun för framtiden, 2019 

Förslag till hållbarhetsstrategi, 
Hållbara Håbo, 2020 

Miljöstrategi för ekologiskt hållbar 
utveckling i Håbo kommun, 2014
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8. Processen och urval inför markanvisning
Den övergripande processen kan schematiskt redovisas i
nedanstående bild.

Förvaltningen 
bereder 

markanvisning

Kommunalt 
initiativ

Förfrågan 
exploatör

Urvalsmetoder: 
Direktanvisning

Anbudsförfarande
Tävlingsförfarande 

Markanvisning Köpeavtal/
Genomförandeavtal Genomförande

Planprocess

Politisk avstämning: Urvalsprocess

Beslut om: 
Markanvisningsavtal*

Planavtal
Planuppdrag

Beslut om: 
Köpeavtal*

Projektbudget

KF

KS
KS

Beslut enligt delegationsordning
* Beslut enligt delegationsordning utifrån köpesumma 

(över 20 Mkr KF)

Planavtal PoE-
chef

KS-
AU

KF

KS-
AU

Illustration över markanvisningsprocessen 

Håbo kommun använder någon av metoderna nedan i 
urvalprocessen för markanvisning.

Direktanvisning används för större eller mindre 
projekt och riktas till byggherrar som Håbo kommun har 
tidigare erfarenhet av att samarbeta med, där det finns 
upparbetade kontakter, förtroende och kunskap om 
kommunens vision och intentioner med samhälls-
utvecklingen och anvisningen. 

Anbudsförfarande används för större eller mindre 
projekt och riktas till exploatörer som Håbo kommun inte 
i någon större utsträckning har samarbetat med tidigare, 
men som har innovativa idéer som tydligt leder mot 
kommunens vision. Det kan vara mindre, nya eller lokala 
företag. Anbudsförfarandet skapar utrymme för 
mångfald och konkurrens på marknaden. Anbuds-
förfarandet skapar också möjlighet att ställa fler kritier 
för urval utöver de rent ekonomiska. 

Tävlingsförfarande ska bara användas i de fall 
kommunen vill låta uppföra en distinkt profilbyggnad 
eller - kvarter. Tävlingsformen kan vara kostsam och 
tidskrävande för alla parter och förslagen kan vara svåra 
att förverkliga. Används endast i undantagsfall med 
tydliga intentioner och syfte.
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I markanvisningsprocessen tas hänsyn till byggherrens 
tidigare genomförda projekt och förmåga att fullfölja 
avseende teknisk och yrkesmässig kunskap. Även 
byggherrens förmåga till ekonomisk uthållighet och 
hållbarhetsarbete gällande miljö beaktas.

9. Gatuutbyggnad
I markanvisningen ska det som regel finnas information
om hur gatuutbyggnaden inom området ska hanteras.

10. VA-utbyggnad och dagvattenhantering
Alla frågor hanteras via Håbo kommuns VA-policy och
VA-plan.

Dagvattenfrågor hanteras via Håbo kommuns dagvatten-
policy. 

11. Parkering
Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2021 att
återremittera ärendet och att uppdra åt förvaltningen att
föra in en parkeringsnorm i markanvisningspolicyn.

Efter övervägande har förvaltningen kommit fram till att 
frågan om parkeringsnorm får hänskjutas till ett uppdrag 
som ges till förvaltningen att återkomma i frågan. 

12. Övrigt
Andra frågor som normalt kan beröras i markanvisnings-
avtalet:

• Delegation/förhandling
• Ansvarsfördelning inom Håbo kommuns förvaltningar
• Riktlinjer för Avfallsplan
• Offentliga lokaler
• Tvistelösen

Läs mer
Policy för VA, 2019 

Plan för VA, 2019 

Dagvattenpolicy, 2021
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PM juni 2021 

/Jonas Orring 

Markanvisningspolicy och Parkeringsnorm 

1.Bakgrund

Kommunfullmäktige antog i mars 2014  vår nuvarande Markanvisningspolicy. Markanvisning 

till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo kommuns vision Vårt Håbo 2030. 

Markanvisning ger en ensamrätt för en exploatör/byggherre att under en begränsad tid och 

under vissa villkor, förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt mark-

område som ägs av kommunen. Normalt så tas även då beslut om planbesked för framtagande 

av detaljplan. Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad markanvisningspo-

licy. Förvaltningen tog fram ett förslag till Markanvisningspolicy som skulle ersätta den som 

antogs från 2014. Vid KFs behandling av ärendet den 2021-03-29 beslöt emellertid KF 

följande:  

” 
1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen för att se över parkerings-

normen och föra in den i markanvisningspolicyn, se över kommunstyrelsens förslag om att

kommunstyrelsens arbetsutskott är första instans vid markanvisningar i syfte att säkerställa

likabehandling samt för att se över möjligheten att införa ett regelverk om att det ska råda enighet

i kommunstyrelsen för att direktanvisning ska användas. Vid utredningen som föranleds av

återremissen ska näringslivsperspektivet särskilt beaktas.”

2. Överväganden om Parkering

Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till vid utarbetande av en parkerings-

norm/parkeringspolicy. I samband med framtagande av en detaljplan ha en särskild parkeringsut-

redning som ligger till grund för kraven på parkering. De kan, till exempel, även vara en kom-

plettering av den övergripande parkeringsnormen för hela kommunen. För ett specifikt projekt 

kan nämligen också platsen ge särskilda förutsättningar att ta hänsyn till. 

2.1 Parkeringsändamål 

I en detaljplaneprocess finns det en rad olika ändamål som kan aktualiseras.  Nedan listas de som 

är frekvent förekommande; 

- Bostäder

- Industri

- Handel

- Centrum

- Hotell

- Äldreboende

- Skolor
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- Förskola

- Gruppbostad

- Idrottsändamål (idrottsplatser, simhallar etc)

- Friluftsområden, parker (badplatser)

- Hamnområden

2.2 Cykelparkeringsnorm 

För bostadsområden och arbetsplatser bör det även finnas en cykelparkeringsnorm. Dvs, att 

bostadens storlek skall generera ett visst antal cykelplatser per lägenhet. Ju större lägenheter 

desto fler cykelplatser. 

2.3 Mobilitetsåtgärder 

Kommunfullmäktige har antagit visionen ”Hållbara Håbo”. Detta bör generera att man i projekt 

kan reducera parkeringsnormen. Till exempel om det i projektet förekommer gemensamma 

lösningar i form av bilpooler etc. Även inom cykelområdet kan det aktualiseras i form av 

cykelpool. Dessutom kan även bilar med el- och fossildrivet bränsle ge olika förutsättningar. 

2.4 Slutsats 

En parkeringsnorm eller parkeringspolicy är i hög grad beroende av vilket ändamål som fastställs 

i planprocessen. Platsen kan också ge särskilda förutsättningar. Samhället förändras över tid och 

därför torde parkeringsnormen vara mera frekvent föremål för justeringar än markanvisningspo-

licyn. 

2.5 Förslag till beslut 

Med hänsyn till ovanstående bör förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta en parkeringspo-

licy/parkeringsnorm som hålls åtskild från Markanvisningspolicyn. 



DELEGATIONSORDNING 1(27) 

Datum Vår beteckning

2020-11-11 KS 2020/00176 nr 98555 

 

 

Antaget av Kommunstyrelsen 

Antaget 2020-11-23 § 262 

Giltighetstid Från och med 2021-01-01 tills beslut om upphörande 

Dokumentansvarig Kanslichef 

RIKTLINJER FÖR

Styr-

dokument 

RIKTLINJER FÖR

Styr-

dokument 

DELEGATIONSORDNING FÖR 

Kommun-

styrelsen 



DELEGATIONSORDNING 2(27) 

Datum Vår beteckning

2020-11-11 KS 2020/00176 nr 98555 

Håbo kommuns styrdokumentshierarki 

Diarienummer KS 2020/00176 nr 98555 

Gäller för  Kommunstyrelsen 

Tidpunkt för - 

aktualitetsprövning 

Ersätter tidigare versioner 2020-03-16 § 73 

Relaterade styrdokument Reglemente för kommunstyrelsen 



DELEGATIONSORDNING 3(27) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-11 KS 2020/00176 nr 98555 

_Toc56006807 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 

VEM KAN VARA DELEGAT? 4 
DELEGERINGSFÖRBUD 4 
ERSÄTTARE FÖR ORDINARIE DELEGAT 5 
VID JÄV HOS DELEGAT 5 
VID TVEKSAMHET HOS DELEGAT 5 
ÖVERGRIPANDE DELEGATIONSRÄTT 5 
VIDAREDELEGERING 5 
VERKSTÄLLIGHET 5 
ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT TILL KOMMUNSTYRELSEN 6 
AVGRÄNSNING AV DELEGATENS BESLUTANDERÄTT 6 
FIRMATECKNARE 6 

1.0  ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN 7 

2.0  ALLMÄNNA YTTRANDEN 8 

3.0  REMITTERING AV ÄRENDEN TILL ANNAN MYNDIGHET ELLER INSTANS 9 

4.0  EKONOMIÄRENDEN 10 

5.0  DONATIONSÄRENDEN 11 

6.0  UPPHANDLING 11 

7.0  LEASING 13 

8.0  LOKALFRÅGOR 13 

9.0  MARKFRÅGOR OCH FYSISK PLANERING 14 

10.0  SÄKERHET OCH BEREDSKAP 16 

11.0  REPRESENTATION 17 

12.0  FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA 18 

13.0  ÖVRIGT 18 

14.0  PERSONALFRÅGOR 21 

Anställning inklusive fastställande av lön vid nyanställning 21 
Ledighet 22 
Annan ledighet 23 
Facklig samverkan och förhandling 23 
Övriga lönebeslut och anställningsförmåner 24 
Övrigt 25 



DELEGATIONSORDNING 4(27) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-11 KS 2020/00176 nr 98555 

Allmänna bestämmelser 

De juridiska förutsättningarna för delegering inom nämnd finns i 6 kap. 37-40 §§ i 

kommunallagen. Enligt kommunallagen är kommunstyrelsen likställd med en nämnd. 

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens 

reglemente, vilket beslutats av kommunfullmäktige. 

Beslut som fattas med stöd av delegation är formellt sett beslut av kommunstyrelsen. 

Beslutet kan inte återkallas eller omprövas av kommunstyrelsen, men överklagas på samma 

sätt som kommunstyrelsens beslut.  

Syftet med att delegera beslutanderätt är att avlasta nämnderna från rutinärenden och att 

påskynda handläggning av ärenden. Detta skapar utrymme för mer behandling av principiellt 

viktiga ärenden och ärenden av större vikt i nämnderna. Delegering av beslutanderätt är en 

nödvändighet för att den kommunala organisationen och förvaltningen ska kunna fungera på 

ett effektivt sätt. 

Vem kan vara delegat? 

Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen får nämnden delegera sin beslutanderätt till ett utskott, 

till en ledamot eller ersättare eller till en anställd inom kommunens organisation.  

Observera att gemensamt beslutsfattande genom delegation endast är tillåtet när delegering 

görs till ett formellt inrättat utskott. En ledamot och en tjänsteman kan aldrig fatta ett 

delegationsbeslut gemensamt (s.k. blandad delegering) och det är heller inte tillåtet för 

grupper av tjänstemän eller grupper av ledamöter i nämnden att fatta delegationsbeslut i 

förening (om gruppen av förtroendevalda inte utgör ett utskott). 

Delegeringsförbud  

I 6 kap. 38 § kommunallagen anges att beslutanderätten inte får delegeras i ärenden av 

följande slag: 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet

eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Punkt 3 ovan innebär att delegation inom myndighetsutövning inte ska utnyttjas om 

delegaten anser att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådant 

fall ska ärendet överlämnas till nämnden för beslut. Denna bedömning ska göras i varje 

enskilt fall. 

Brådskande ärenden 
Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 

brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådant beslut ska anmälas och föredras vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Denna speciella typ av delegation framgår av punkt 1.1 i delegationsordningen.  



DELEGATIONSORDNING 5(27) 

Datum Vår beteckning 

2020-11-11 KS 2020/00176 nr 98555 

Ersättare för ordinarie delegat 

Samma delegation som gäller för delegat, gäller även för den som är tillförordnad på den 

tjänst som delegationen avser. 

Vid frånvaro eller annat förfall hos ordinarie delegat, och där ingen ersättare formellt har 

tillförordnats, ersätts denne genom en eskalering av delegationsrätten till närmaste högre 

befattning enligt följande ordning. Detta gäller om inget annat särskilt framgår i 

delegationslistan nedan. 

1. Enhetschef

2. Avdelningschef

3. Kommundirektör

4. Kommunstyrelsens ordförande

5. Kommunstyrelsen i sin helhet

Vid frånvaro eller annat förfall för delegat som har fått delegation vidarebefordrad till sig 

ska delegationen gå tillbaka till den ursprungliga delegaten för beslut. 

Vid jäv hos delegat  

När jäv föreligger för delegaten ska beslut istället fattas av tjänsteman/politiker i högre 

befattning enligt ordningen ovan.  

Vid tveksamhet hos delegat  

Delegationerna i denna delegationsordning avser generellt rutinärenden som inte är av 

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I sådana ärenden ska beslut fattas av 

kommunstyrelsen. Denna bedömning görs av delegaten i varje enskilt fall. 

Detta innebär att en delegat ska överlämna ett ärende till kommunstyrelsen om ärendets 

beskaffenhet och karaktär kräver detta, till exempel om delegaten känner osäkerhet vid 

handläggningen eller om kommunstyrelsens inställning i frågan inte är känd. 

Övergripande delegationsrätt  

Kommundirektören har delegationsrätt i alla ärenden i denna delegationsordning oaktat den 

generella ersättarordningen ovan, om inget annat anges vid respektive ärendegrupp.  

Vid förfall för kommundirektören får beslut fattas av kommunstyrelsens ordförande om en 

ersättare inte har förordnats. 

Vidaredelegering  

Enligt 7 kap. 6 § i kommunallagen har förvaltningschef rätt att vidaredelegera sin 

beslutanderätt till annan anställd. För de ärendetyper där vidaredelegering är medgiven finns 

detta angivet vid respektive ärendegrupp. Beslut om vidaredelegering hanteras genom 

löpande revidering av delegationsordningen och anses vara verkställighet.  

Verkställighet 

I kommunala sammanhang talar man ofta om skillnaden mellan nämndbeslut och 

förvaltningsbeslut (verkställighet). Med nämndbeslut avses beslut fattade av nämnd eller 

beslut fattade av delegat med stöd av delegering från nämnd. Dessa beslut skall kunna 

överklagas i enlighet med de regelverk som framgår av kommunallagen och/eller i 

speciallagstiftning. Med förvaltningsbeslut, eller verkställighet, avses beslut som får fattas 

av anställd utan att de normalt anmäls till nämnden. Ett förvaltningsbeslut är normalt ett 

ställningstagande/beslut som styrs av regler, riktlinjer, arbets- och rutinbeskrivningar som i 
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sin tur redan är beslutade. Exempel på verkställighet är debitering av avgifter utifrån en 

redan fastställd taxa, utbetalning av föreningsstöd utifrån ett fastställt regelverk, beviljande 

av semester för anställda och så vidare. Rena verkställighetsbeslut kan inte överklagas. 

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen  

Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen och 

anmälan av delegationsbesluten ska noteras i kommunstyrelsens protokoll. Därmed blir 

besluten offentliggjorda så att allmänheten har en möjlighet att överklaga de aktuella 

delegationsbesluten enligt laglighetsprövning. Ett delegationsbeslut som inte anmäls vinner 

aldrig laga kraft enligt kommunallagen. Ett annat syfte med anmälan är att 

kommunstyrelsens ledamöter ska få en fortlöpande information om vilka ärenden som har 

avgjorts genom delegationsbeslut. Anmälan av delegationsbeslut sker via kommunens 

dokument- och ärendehanteringssystem.  

Delegationsbeslut ska vara skriftliga och innehålla uppgifter om: 

 vem som har fattat beslutet,

 när beslutet har fattats,

 vilket beslut som har fattats och

 vad beslutet avser.

Det är delegatens ansvar att se till att fattade delegationsbeslut expedieras till berörda parter 

och att besluten blir anmälda till kommunstyrelsen. Delegaten kan försäkra sig om det 

sistnämnda genom att använda rätt mall i kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem. Besluten söks då ut inför varje sammanträde och en samlad 

anmälan görs av kommunstyrelsens kansli. 

Avgränsning av delegatens beslutanderätt 

Delegerad beslutanderätt får utnyttjas endast inom ramen för respektive enhets detaljbudget 

eller inom ramen för kostnadskalkyl för visst projekt, om inget annat anges särskilt i 

delegationslistan nedan.  

Firmatecknare 

Firmatecknare är egentligen en term som inte är tillämpbar i den kommunala organisationen, 

men då den är ett så vedertaget begrepp inom affärsvärlden har det även kommit att 

användas i den kommunala organisationen.  

Att teckna kommunens firma är en verkställighetsåtgärd och kräver att det redan finns ett 

fattat beslut, antingen ett nämndbeslut eller ett delegationsbeslut. Att vara firmatecknare för 

en kommun innebär således inte rätten att fatta beslut. Firmateckning inom den kommunala 

organisationen ska förstås som att firmatecknaren med sin underskrift garanterar att det finns 

ett beslut som stödjer det som underskriften förbinder kommunen att åta sig. Att ingå avtal 

är ett beslut, att teckna avtal är verkställighet av beslutet att ingå avtal. 

Rätt att underteckna handlingar och teckna kommunens firma 

I första hand gäller de bestämmelser gällande undertecknande av handlingar som finns i 

fullmäktiges allmänna reglemente till nämnderna. Som ett komplement beslutar 

kommunstyrelsen särskilt vilka funktioner som har rätt att teckna kommunens firma. Detta 

anges i kommunstyrelsens beslut om firmatecknare.  
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1.0  ALLMÄNNA JURIDISKA ÄRENDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

1.1 Beslut i ärenden som är så 

brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas.  

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Ska användas mycket restriktivt. 6 kap. 39 § 

Kommunallagen 

Kommunstyrelsen 

1.2 Föra kommunens talan inför 

domstol och andra myndigheter, 

samt vid andra förrättningar, med 

rätt att genom fullmakt sätta 

annan i sitt ställe. 

Kommundirektör Får vidaredelegeras. Kommunen 

1.3 Beslut att helt eller delvis avslå 

begäran att få ta del av allmänna 

handlingar enligt 

tryckfrihetsförordningen 

(offentlighetsprincipen). 

Kanslichef Utlämnade av allmän handling 

anses vara verkställighet. 

6 kap. 4-5 §§ 

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

2 kap. 12-14 §§ 

Tryckfrihets-

förordningen 

Kommunstyrelsen 

1.4 Beslut inom ramen för 

kommunens tillstånds- och 

tillsynsverksamhet avseende 

lotteriärenden. 

Kommunsekreterare Lotterilagen Kommunen 

1.5 Avvisa överklagande som 

inkommit för sent, om det 

överklagade beslutet har 

meddelats på delegation. 

Delegat i aktuellt 

ärende 

Rättidsprövning som inte 

innebär avvisning anses vara 

verkställighet. 

45 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 
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1.6 Omprövning av beslut med 

anledning av att delegationsbeslut 

överklagas.  

Delegat i aktuellt 

ärende 

37 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 

1.7 Avvisa överklagande som 

inkommit för sent, om det 

överklagade beslutet har 

meddelats av kommunstyrelsen 

eller kommunfullmäktige. 

Kanslichef Gäller även beslut fattade av 

utskott och 

fullmäktigeberedningar. 

Rättidsprövning som inte 

innebär avvisning anses vara 

verkställighet. 

45 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 

1.8 Beslut om rättelse av uppenbar 

oriktighet till följd av skrivfel, 

räknefel eller liknande 

förbiseende i beslut meddelat på 

delegation. 

Delegat i aktuellt 

ärende 

Gäller vid beslut som innebär 

myndighetsutövning. 

36 § 

Förvaltningslagen 

Kommunstyrelsen 

2.0  ALLMÄNNA YTTRANDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

2.1 Överklagande, yrkande om 

inhibition samt yttrande till 

allmän förvaltningsdomstol, när 

förvaltningsrätt eller kammarrätt 

ändrat ett beslut i ett ärende där 

det ursprungliga beslutet fattas på 

delegation. 

Kommundirektör Får vidaredelegeras. Kommunstyrelsen 
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2.2 Avge kommunens yttrande i 

ärenden rörande allmän 

kameraövervakning. 

Kanslichef Kameraöver-

vakningslagen 

Kommunen 

2.3 Beslut att avge eller avstå från att 

avge kommunstyrelsens yttrande i 

allmänna ärenden av mindre vikt 

och då kommunstyrelsens beslut 

inte kan avvaktas på grund av kort 

remisstid. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Efter samråd med 

oppositionsråd. 

Restriktiv tillämpning. 

Kommunstyrelsen 

2.4 Beslut att inte avge yttrande över 

remiss inom plan- och 

exploateringsavdelningens 

ansvarsområde och som inte 

bedöms beröra kommunstyrelsens 

verksamhet. 

Kommundirektör Kommunstyrelsen 

3.0  REMITTERING AV ÄRENDEN TILL ANNAN MYNDIGHET ELLER INSTANS 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegering Lagrum Gäller för 

3.1 Remittering av ärenden, inklusive 

motioner och medborgarförslag, 

till annan nämnd eller instans, för 

beredning/yttrande. 

Kommundirektör Vidaredelegerat till 

kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen 
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4.0  EKONOMIÄRENDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

4.1 Konvertering och inlösen av 

upptagna lån. 

Ekonomichef Kommunen 

4.2 Upptagande av budgeterad 

upplåning. 

Ekonomichef Kommunen 

4.3 Tillfällig upplåning. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Kommunen 

4.4 Avskrivning av fordran under ett 

prisbasbelopp. 

Ekonomichef Kommunstyrelsen 

4.5 Avskrivning av fordran 

överstigande ett prisbasbelopp per 

ärende. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott  

Kommunstyrelsen 

4.6 Anstånd med betalning av 

fordran. 

Ekonomichef Kommunstyrelsen 

4.7 Beslut om försäljning av uttjänta 

inventarier, datorer och övrig 

utrustning. 

Ekonomichef Kommunen 
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5.0  DONATIONSÄRENDEN 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

5.1 Placering av donationsmedel. Ekonomichef Kommunen 

6.0  UPPHANDLING 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

6.1 Beslut om att inleda 

upphandling 

Budgetansvarig chef 

samt för 

kommunövergripande 

upphandlingar 

upphandlingschef 

Vid framtagandet av krav i 

strategiska upphandlingar kan 

och ska verksamheten se till att 

dessa tas i utskott/nämnd 

Hänvisning till Anvisningar för 

upphandling och inköp, st 12, 

sid 12 om nämnder samt Bil.2 

checklista konsekvensanalys sid 

18 

Teckna avtal är verkställighet 

och görs av ansvarig chef i varje 

verksamhet. När avtal är tecknat 

tas beslut av ansvarig chef i 

samråd med upphandlingschef. 

Kan ex. vara ändringar, tillägg 

mm. 

Avrop på ingångna avtal är 

verkställighet. 

Lagen om offentlig 

upphandling  

Lagen om 

upphandling inom 

försörjnings-

sektorerna  

Lagen on upphandling 

av koncessioner 

Kommunen 
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6.2 Beslut om 

upphandlingsförfarande 

inklusive undantag, beslut om 

tilldelning, beslut om 

avbrytande 

Upphandlingschef Kommunen 

6.3 Beslut om deltagande i 

upphandling samordnad av 

andra upphandlande 

myndigheter och/eller 

inköpscentraler. 

Upphandlingschef Lagen om offentlig 

upphandling 

Kommunen 

6.4 Beslut om upphandling 

understigande beloppsgränsen 

för direktupphandling. 

Budgetansvarig chef 

efter samråd med 

upphandlings 

Upphandlingspolicy samt 

Anvisningar för upphandling 

och inköp ska följas.  

Lagen om offentlig 

upphandling 

Kommunen 

6.5 Beslut om att inte lämna ut 

allmän handling i samband med 

upphandlingsprocessen. 

Upphandlingschef Utlämnande av allmän handling 

anses vara verkställighet. 

Lagen om offentlig 

upphandling  

6 kap. 4-5 §§ 

Offentlighets- och 

sekretesslagen 

2 kap. 12-14 §§ 

Tryckfrihets-

förordningen 

Kommunen 

6.6 Föra kommunens talan i mål 

gällande överprövning av 

upphandling med rätt att genom 

fullmakt sätta annan i sitt ställe. 

Upphandlingschef Kommunen 
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7.0  LEASING 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegering Lagrum Gäller för 

7.1 Teckna leasingavtal för fordon 

och maskiner med ett värde av 

högst 50 basbelopp och med en 

avtalstid på som längst 5 år 

Biträdande 

kommundirektör 

Fastighetschef 

Lokalvårdschef 

Kostchef 

Inom ramen för respektive 

verksamhetsområde 

  

 

8.0  LOKALFRÅGOR 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegering Lagrum Gäller för 

8.1 Besluta om hyrestillägg för 

externa kunder för 

hyresgästanpassningar till ett 

värde av högst 50 prisbasbelopp 

Fastighetschef    

8.2 In- och uthyrning av lokal för en 

tid av längst 5 år och till en 

årshyra av högst 1 000 000 kronor 

Fastighetschef Inhyrning av lokal sker alltid 

efter beslut i berörd 

verksamhetsnämnd 

  

8.3 In- och uthyrning av lokal för en 

tid av längst 10 år och till en 

årshyra av högst 1000 000 kronor 

Biträdande 

kommundirektör 

Inhyrning av lokal sker alltid 

efter beslut i berörd 

verksamhetsnämnd 
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8.4 Uppsägning av lokalhyresavtal för 

villkorsändring/avflyttning 

Fastighetschef Uppsägning sker alltid efter 

beslut i berörd 

verksamhetsnämnd 

  

8.5 Inhyrning av bostad för 

kommunens särskilda behov 

Fastighetschef Inhyrning av bostad sker alltid 

efter beslut i berörd 

verksamhetsnämnd 

  

8.6 Uppsägning av bostadshyresavtal 

för villkorsändring/avflyttning 

Fastighetschef Uppsägning av bostad sker alltid 

efter beslut i berörd 

verksamhetsnämnd 

  

 

9.0  MARKFRÅGOR OCH FYSISK PLANERING 

NR Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

9.1 Belasta kommunens fastigheter 

med servitut, ledningsrätt, arrende 

eller annan nyttjanderätt. 

Innefattar även rätt att upphäva 

eller ändra sådan uppkommen 

rättighet. 

Plan- och 

exploateringschef  

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

9.2 Tillförsäkra kommunen rätt till 

servitut, ledningsrätt, arrende eller 

annan nyttjanderätt i av annan ägd 

fastighet med ersättningar upp till 

30 prisbasbelopp. Innefattar även 

rätt att upphäva eller ändra sådan 

uppkommen rättighet. 

Plan- och 

exploateringschef 

Får vidaredelegeras 

 

 Kommunen 
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9.3 Köp, försäljning, byte, inlösen 

samt överenskommelse om 

fastighetsreglering av fastighet 

eller fastighetsdel inom ramen för 

fullmäktiges bemyndigande till 

kommunstyrelsen, där 

köpeskilling eller ersättningar inte 

överstiger 200 prisbasbelopp. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 

9.4 Ansöka om och företräda 

kommunen vid 

lantmäteriförrättningar och i 

anslutning till det belasta 

kommunens fastigheter med 

servitut och träffa 

överenskommelse upp till 10 

prisbasbelopp.  

Plan- och 

exploateringschef 

 

 

 

Får vidaredelegeras. Fastighets-

bildningslagen 

 

 

 

Kommunen 

9.5 Avge yttrande över remisser om 

bygglov m.m. när kommunen är 

berörd som ägare av fastigheten 

och marken inte utgörs av allmän 

platsmark. 

Plan- och 

exploateringschef 

  Kommunen 

9.6 Beslut i ärenden rörande 

inteckningar i fastigheter enligt 

jordabalken. 

Ekonomichef  22 kap. 

Jordabalken 

Kommunen 

9.7 Beslut i ärenden rörande 

inskrivning i fastighetsregistret 

enligt jordabalken. 

Plan- och 

exploateringschef 

 23 kap. jordabalken Kommunen 
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9.8 Avvisning av överklagande som 

inkommit för sent gällande beslut 

att anta detaljplan.  

Kommundirektör Får vidaredelegeras. 

Rättidsprövning som inte 

innebär avvisning anses vara 

verkställighet. 

 Kommunen 

9.9 För kommunens räkning teckna 

planavtal. 

Plan- och 

exploateringschef 

  Kommunen 

9.10 Föra kommunens talan i mål om 

överprövning av detaljplan med 

rätt att genom fullmakt sätta 

annan i sitt ställe. 

Plan- och 

exploateringschef  

  Kommunen 

9.11 Slutförhandla och lämna förslag 

till beslut avseende försäljning 

eller inköp av markområden 

avsedda för 

verksamhetsetablering 

Kommundirektör   Kommunen 

 

10.0  SÄKERHET OCH BEREDSKAP 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegering Lagrum Gäller för 

10.1 Beslut om placering i 

säkerhetsklass och ansökan om 

registerkontroll 

Säkerhetsskyddschef  5 kap. 8, 15§§ 

Säkerhetsskyddsför

ordningen 

(2018:658) 

Kommunen 

10.2 Beslut om att fastställa 

säkerhetsskyddsanalys och 

Säkerhetsskyddschef, 

biträdande 

 2 kap. 10-11 §§ Kommunen 
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säkerhetsskyddsplan säkerhetsskyddschef PMFS 2019:2 

 

11.0  REPRESENTATION 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

11.1 Representation och uppvaktningar 

av förtroendevalda. 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

Om frågan inte hanteras i 

kommunens regler för 

uppvaktning av anställda och 

förtroendevalda. 

I sådant fall anses det vara 

verkställighet 

 Kommunen 

11.2 Representation och uppvaktningar 

av anställda. 

Kommundirektör Om frågan inte hanteras i 

kommunens regler för 

uppvaktning av anställda och 

förtroendevalda. 

I sådant fall anses det vara 

verkställighet 

 Kommunen 
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12.0  FÖRMÅNER FÖRTROENDEVALDA 

Nr Delegation/Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

12.1 Förtroendevaldas deltagande i 

kurser och konferenser samt 

beslut huruvida ersättning ska 

utgå: 

a) Kostnad upp till ett halvt 

prisbasbelopp 

b) Kostnad över ett halvt 

prisbasbelopp. 

a) Kommunstyrelsens 

ordförande 

b) Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

 

  Kommunstyrelsen 

12.2 Beslut om kommunstyrelsens 

ordförandes deltagande i kurser 

och konferenser. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

 

  Kommunstyrelsen 

 

13.0  ÖVRIGT  

NR Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

13.1 Tillstånd och anvisningar för 

användande av kommunens 

heraldiska vapen samt andra 

frågor om användande av 

kommunens logotyp eller grafiska 

profil. 

Kommunikationschef   Kommunen 
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13.2 Frågor om tolkning och 

tillämpning av kommunens 

arvodesregler. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 

13.3 Beslut om att söka bidrag till 

kommunstyrelsens verksamheter 

från staten, EU och andra 

organisationer, då beloppet 

överstiger 100 prisbasbelopp. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Inom respektive 

verksamhetsområden. 

 Kommunstyrelsen 

13.4 Beslut om att söka bidrag till 

kommunstyrelsens verksamheter 

från staten, EU och andra 

organisationer, upp till 100 

prisbasbelopp. 

Kommundirektör   Kommunstyrelsen 

13.5 Beslut om att söka bidrag till 

kommunstyrelsens verksamheter 

från staten, EU och andra 

organisationer, upp till 60 

prisbasbelopp. 

Avdelningschef   Kommunstyrelsen 

13.6 Beslut om att ansöka om EU-

mjölkstöd 

Kostchef    

13.7 Fatta gallringsbeslut. Kanslichef Avser beslut om gallring utanför 

fastställd 

dokumenthanteringsplan. 

Beslut ska föregås av 

gallringsutredning och endast 

nyttjas i enskilda och särskilda 

Arkivlag och 

arkivreglemente 

Kommunstyrelsen 
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fall. 

Gäller även för gallring i 

centralarkiv. 

13.8 Beslut om mindre revideringar av 

kommunstyrelsens 

dokumenthanteringsplan under 

löpande mandatperiod. 

Kanslichef Dokumenthanteringsplanen ska 

aktualiseras av kommunstyrelsen 

minst en gång per mandatperiod.  

Arkivlag och 

arkivreglemente 

Kommunstyrelsen 

13.9 Avge arkivmyndighetens yttrande 

över de kommunala 

myndigheternas och bolagens 

förslag till 

dokumenthanteringsplaner, 

arkivbeskrivningar och 

gallringsutredningar m.m. samt i 

övrigt företräda arkivmyndigheten 

i den arkivvårdande 

verksamheten. 

 

Informationsförvaltare  Kommunens 

arkivreglemente 

och 

arkivmyndighetens 

föreskrifter 

Kommunen 
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14.0  PERSONALFRÅGOR 

NR Ärende Delegat Kommentar/Vidaredelegation Lagrum Gäller för 

Anställning inklusive fastställande av lön vid nyanställning 

14.1 Anställning och lönesättning av 

förvaltningschef. 

Kommundirektör Beslut får ske först efter samråd 

med kommunstyrelsens 

arbetsutskott och berörd nämnd. 

 

 Kommunen 

14.2 Anställning och lönesättning av 

övriga chefer. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras. 

Lönesättning ska ske i samråd 

med HR-chef vid avvikelse från 

kommunens gällande 

lönestruktur. 

 Kommunen 

14.3 Anställning och lönesättning av 

övrig personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras. 

Lönesättning ska ske i samråd 

med HR-chef vid avvikelse från 

kommunens gällande 

lönestruktur. 

 Kommunen 

14.4 Utse ersättare för kommundirektör 

vid längre frånvaro. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 

14.5 Utse ersättare för kommundirektör 

vid semester/kortare frånvaro 

Kommunstyrelsens 

ordförande 

  Kommunen 
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14.6 Utse ersättare då förvaltningschef 

är frånvarande.  

Kommundirektör   Kommunen 

Ledighet 

14.7 Förläggning av semesterledighet i 

strid med arbetstagarens önskemål 

eller avbrytande av 

semesterledighet. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras. 

Efter samråd med HR-chef 

 Kommunen 

14.8 Avslag på begärd förläggning av 

studieledighet. Ledighet med lön 

eller del av lön vid ledighet för 

studier. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras. 

Efter samråd med HR-chef 

 Kommunen 

14.9 Avslag på begärd ledighet för 

enskild angelägenhet (AB § 32). 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras. 

Efter samråd med HR-chef 

 Kommunen 

14.10 Beslut avseende begäran om 

ledighet för fackligt uppdrag. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 
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14.11 Beslut avseende begäran om 

bibehållna anställningsförmåner i 

samband med ledighet för fackligt 

uppdrag. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

Annan ledighet  

14.12 Beslut avseende begärd ledighet 

utöver vad som reglerats i lag och 

avtal upp till 6 månader. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

14.13 Beviljande av begärd ledighet 

utöver vad som reglerats i lag och 

avtal längre än 6 månader. 

HR-chef   Kommunen 

Facklig samverkan och förhandling 

14.14 Arbetsgivarföreträde i samverkan 

eller förhandling enligt §§ 11-14, 

19 och 38 MBL i frågor rörande 

förvaltningens 

verksamhetsområden. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

14.15 Arbetsgivarföreträde i 

tvisteförhandlingar. 

HR-chef    Kommunen 

14.16 Träffa kommungemensamma 

kollektivavtal.  

HR-chef Även lönekollektivavtal. 

Efter samråd med 

 Kommunen 
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kommunstyrelsens arbetsutskott. 

14.17 Träffa lokala kollektivavtal av 

mindre påverkan på verksamheten 

och som inte har principiell 

innebörd för kommunen. 

Kommundirektör  

 

Efter samråd med HR-chef  Kommunen 

Övriga lönebeslut och anställningsförmåner 

14.18 Fastställande av lön för 

kommundirektör i samband med 

allmän löneöversyn samt 

löneförmåner för 

kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

Löneöversyn av övriga chefer 

och personal är att betrakta som 

verkställighet. 

 Kommunen 

14.19 Fastställande av löneförmåner för 

förvaltningschef. 

Kommundirektör Efter samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 Kommunen 

14.20 Träffa överenskommelse med 

arbetstagare om lön när allmän 

löneöversyn inte sker. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med HR-chef. 

Restriktiv tillämpning. 

 Kommunen 

14.21 Beslut om lönetillägg. Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med HR-chef. 

Restriktiv tillämpning. 

Ska motiveras av chef som 

föreslår lönetillägget. 

 Kommunen 

14.22 Beslut rörande andra 

anställningsförmåner än kontant 

Kommundirektör eller   Kommunen 
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lön gällande övrig personal. Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

14.23 Införa personalförmån utan direkt 

förmånskostnad för arbetsgivaren. 

Kommundirektör   Kommunen 

14.24 Fastställande av särskilda direktiv 

i samband med förhandlingar och 

lönebildning. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 

14.25 Inriktningsbeslut vid pågående 

stridsåtgärd. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

   

14.26 Beslut om särskilda satsningar för 

specifika grupper av anställda i 

syfte att öka arbetsgivarens 

attraktivitet. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

   

14.27 Överenskommelse om 

löneväxling till pensionspremie 

HR-chef   Kommunen 

Övrigt 

14.28 Disciplinpåföljd - varning (AB § 

11). 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med HR-chef. 

Underrättelse ska ske till berörd 

facklig organisation. 

 Kommunen 

14.29 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

kommundirektör. 

Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 

  Kommunen 
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14.30 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

förvaltningschef. 

Kommundirektör   Kommunen 

14.31 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

övriga chefer. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

14.32 Prövning av bisyssla (AB § 8) för 

övrig personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  Kommunen 

14.33 Stadigvarande förflyttning av 

förvaltningschef mot dennes 

önskan (AB § 6). 

Kommundirektör Efter samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Kommunen 

14.34 Stadigvarande förflyttning av 

övriga chefer och personal mot 

dennes önskan (AB § 6). 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Får vidaredelegeras.  

Inom anställningen. 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 

14.35 Avsked av förvaltningschef. Kommundirektör Efter samråd med 

kommunstyrelsens arbetsutskott 

Förhandlas enligt MBL. 

 Kommunen 

14.36 Avsked av övriga chefer och 

personal 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

Efter samråd med HR-chef.  Kommunen 
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respektive nämnds 

förvaltning 

Förhandlas enligt MBL. 

14.37 Uppsägning på grund av 

arbetsbrist eller personliga 

förhållanden gällande 

förvaltningschef. 

Kommundirektör Efter samråd med HR-chef. 

Förhandlas enligt MBL. 

Kommunen 

14.38 Uppsägning på grund av 

arbetsbrist eller personliga 

förhållanden gällande övriga 

chefer och personal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med HR-chef. 

Förhandlas enligt MBL. 

Kommunen 

14.39 Avstängning enligt AB § 10. Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med HR-chef. 

Underrättelse ska ske till berörd 

facklig organisation. 

Kommunen 

14.40 Avslutande av anställning med 

förmåner utöver lag eller avtal. 

Kommundirektör eller 

Förvaltningschef inom 

respektive nämnds 

förvaltning 

Efter samråd med HR-chef. Kommunen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 214 Dnr 2021/00200 

Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelriktlinjer för Håbo kommun,

Ramverket 2021.

Sammanfattning 

Cykelplanen är Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för 

arbetet med cykel. Cykelplanen består av tre delar; Cykelstyret, Ramverket 

och Åtgärdshjulet. Samlat utstakar Cykelplanen och dess tre delar en rikt-

ning, metodik och konkreta åtgärder för att främja cykling i såväl fysisk 

planering, som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses som ett levande 

dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet och 

Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens cykelinfra-

struktur samt prioritering av åtgärder. Dokumentet syftar till att stötta Cy-

kelstyret och ge verktyg för cykelarbetet, genom att ge konkreta riktlinjer i 

samtliga skeden från övergripande planering och detaljplan till lokala åtgär-

der samt drift och underhåll.  

Beslutsunderlag 

– Ramverket – Håbo kommuns riktlinjer för cykel

– Presentation Ramverket

- Beslut antagande Cykelstyret

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-

ningens förslag och finner att så är fallet. 

______________ 

Ärende 10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 170 Dnr 2021/00200 

Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelriktlinjer för Håbo kommun,

Ramverket 2021.

Sammanfattning 

Cykelplanen är Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för 

arbetet med cykel. Cykelplanen består av tre delar; Cykelstyret, Ramverket 

och Åtgärdshjulet. Samlat utstakar Cykelplanen och dess tre delar en rikt-

ning, metodik och konkreta åtgärder för att främja cykling i såväl fysisk 

planering, som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses som ett levande 

dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet och 

Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens cykelinfra-

struktur samt prioritering av åtgärder. Dokumentet syftar till att stötta Cy-

kelstyret och ge verktyg för cykelarbetet, genom att ge konkreta riktlinjer i 

samtliga skeden från övergripande planering och detaljplan till lokala åtgär-

der samt drift och underhåll.    

Beslutsunderlag 

– Ramverket – Håbo kommuns riktlinjer för cykel

– Presentation Ramverket

- Beslut antagande Cykelstyret

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-28 KS 2021/00200 nr 101293 

Kommunstyrelsens förvaltning/tekniska förvaltningen 
Simon Lange, trafikingenjör 
simon.lange@habo.se 

Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket 2021 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelriktlinjer för Håbo kommun,

Ramverket 2021.

Sammanfattning 
Cykelplanen är Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för arbetet med 

cykel. Cykelplanen består av tre delar; Cykelstyret, Ramverket och Åtgärdshjulet. Samlat 

utstakar Cykelplanen och dess tre delar en riktning, metodik och konkreta åtgärder för att 

främja cykling i såväl fysisk planering, som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses 

som ett levande dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet 

och Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens cykelinfrastruktur samt 

prioritering av åtgärder. Dokumentet syftar till att stötta Cykelstyret och ge verktyg för 

cykelarbetet, genom att ge konkreta riktlinjer i samtliga skeden från övergripande 

planering och detaljplan till lokala åtgärder samt drift och underhåll.    

Ärendet 
Cykelplanen är Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för arbetet med 

cykel. Cykelplanen består av tre delar; Cykelstyret, Ramverket och Åtgärdshjulet. Samlat 

utstakar Cykelplanen och dess tre delar en riktning, metodik och konkreta åtgärder för att 

främja cykling i såväl fysisk planering, som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses 

som ett levande dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet 

och Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens cykelinfrastruktur samt 

prioritering av åtgärder. Dokumentet syftar till att stötta Cykelstyret och ge verktyg för 

cykelarbetet, genom att ge konkreta riktlinjer i samtliga skeden från övergripande 

planering och detaljplan till lokala åtgärder samt drift och underhåll.  

Följande är en del av innehållet i Ramverket: 

 en kategorisering av kommunens cykel-vägnät

 grunder för prioriteringar

 riktlinjer för utformning av cykelvägar och cykelparkeringar, drift och underhåll

samt mobility management-åtgärder.

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 2019 och 

har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en arbetsgrupp med tjänstepersoner 

från plan- och exploateringsavdelningen för kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- 

och parkavdelningen för tekniska förvaltningen.  

Cykelstyret antogs av kommunfullmäktige 2021-02-22. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Cykelplanen innefattar såväl utbyggnad av gång- och cykelvägnätet som upprustning av 

befintliga vägar. Till detta tillkommer kostnader för övriga infrastrukturåtgärder som t.ex. 

förbättrade cykelparkeringar, passager, luftpumpar samt hänvisningsskyltning och 
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Datum Vår beteckning 

2021-04-28 KS 2021/00200 nr 101293 

belysning. Grovt uppskattat är detta en investeringskostnad på 124 100 000 kr under 

perioden 2021 till 2029.  

Nyanläggning gc-vägar 105 000 000 kr 
Upprustning bef. cykelinfrastruktur 10 000 000 kr 

Tillkommande belysning 8 600 000 kr 

Tillkommande skyltning 500 000 kr 

Totalt 124 100 000 kr 

Delar av kostnaderna återfinns redan idag i gatu- och parkavdelningens tioåriga 

investeringsplan. Likaså är flertalet åtgärder av den typ som medger statlig 

medfinansiering för upp till 50 procent av kostnaden.  

Utöver investeringskostnader genererar nya gång- och cykelvägar större 

driftkostnader, vilket ställer krav på ökad driftbudget. Kostnaderna måste 

konkretiseras i kommande budgetarbete. 

Barnperspektivet 
Barnperspektivet har beaktats i arbetet där stort fokus har legat på barn och ungas rätt till 

rörelse. Barn och unga har inte körkort och behöver kunna ta sig självständigt till skola 

och fritidsaktiviteter.  

Näringslivsperspektivet 
Att cykla har starka positiva effekter på lokalhandeln. Bilister spenderar mindre tid i 

affärer jämfört med dem som cyklar eller går och försök där centrala gator stängts av för 

biltrafik visar att lokalhandeln ökat med tio procent. När huvudcykelnätet förbättras med 

till exempel god koppling till stationen, stora arbetsplatser och centrum skapas goda 

förutsättningar för pendling till jobbet på ett mer hälsosamt och hållbart sätt. 

Uppföljning 
Ramverket ska aktualitetsprövas regelbundet. 

Beslutsunderlag 

– Ramverket – Håbo kommuns riktlinjer för cykel

– Presentation Ramverket

– Beslut antagande Cykelstyret

__________

Beslut skickas till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag 

Trafikverket Region Öst 

Region Uppsala 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 7 Dnr 2020/00459 

Antagande av cykelstrategin Cykelstyret 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelstrategin, Cykelstyret, för

Håbo kommun.

Sammanfattning 

I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge förvaltningen i 

uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo kommun. Ärendet är initierat 

av en motion framlagd av Centern och Moderaterna (beslut bifogas). 

Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen 

för arbetet med cykel varav Cykelstyret utgör den strategiska delen. Cykel-

styret syftar till att fungera vägledande i planeringen och tydliggöra hur 

Håbo kommun systematiskt ska arbeta med cykelfrågan för att skapa goda 

förutsättningar för ett ökat cyklande. Arbetet tar avstamp i ledorden: säker-

het, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. Cykelstyret svarar även på 

frågan om varför cykeln är ett viktigt färdmedel att ge utrymme i en hållbar 

utveckling av Håbo kommun. Målet är att se cykeln som ett prioriterat tra-

fikslag vid planering, genom-förande samt drift och underhåll för att öka 

cykelns färdmedelsandel. 

Arbetet med cykelplanen (Cykelstyret och Ramverket) påbörjades i slutet av 

2019 och har pågått under hela 2020. Arbetet har bedrivits av en arbets-

grupp med tjänstepersoner från plan- och exploateringsavdelningen för 

kommunstyrelsens förvaltning samt gatu- och parkavdelningen för tekniska 

förvaltningen. Kontinuerlig dialog har förts med andra berörda förvaltningar 

och Region Uppsala. Under arbetsprocessen har synpunkter från medbor-

gare och de som verkar i kommunen samlats in vid ett antal tillfällen. Do-

kumentet har sedan arbetats om efter dessa synpunkter.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-05-25 § 9 

Tjänsteskrivelse 

Cykelstyret – cykelstrategi för Håbo kommun 

Svar på motion ”Cykla i Håbo - hela Håbo cyklar” (2014/121) 

Beslut framtagande av cykelplan (2016/469) 

Beslut cykelfrämjande åtgärder (2016/583)  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens för-

slag till beslut och finner att så är fallet.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan – och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 
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Projektgrupp: Annika Kieri, Samhällsplanerare 

Simon Lange, Trafikplanerare 
Simon Linde, Trafikplanerare
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3Ramverket

Sammanfattning

Ramverket är Håbo kommuns riktlinjer i arbetet med 
cykelfrågor. Dokumentet syftar till att stötta Cykelstyret och 
ge verktyg för måluppfyllelse. Tillsammans med Åtgärdshjulet 
utgör dessa tre dokument Håbo kommuns cykelplan. Samlat 
utstakar cykelplanen en riktning, metodik och konkreta 
åtgärder för arbetet med att främja cykling i såväl strategisk 
planering som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses 
som ett levande dokument där Cykelstyret och Ramverket 
aktualitetsprövas regelbundet och Åtgärdshjulet ajourhålls 
löpande. 

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens 
cykelinfrastruktur samt prioritering av åtgärder. Dokumentet 
ger konkreta riktlinjer i samtliga skeden från övergripande 
planering och detaljplan till lokala åtgärder samt drift och 
underhåll. 
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1. Inledning
Det finns inga skäl till att den som väljer cykeln framför bilen 
ska behöva acceptera sämre framkomlighet, mindre trygghet, 
högre olycksrisk eller sämre vägvisning. Det ska ställas lika 
höga krav på planering för cykeltrafik som planering för 
biltrafik. 

Endast genom en bred satsning på cykelfrågor, där alla parter 
i samhällsbyggnadsprocessen är involverade, kan cykeln bli 
ett attraktivt alternativ till bilen. Väl förankrade och brett 
accepterade åtgärder är en förutsättning för att skapa ett mer 
cykelvänligt samhälle. 

För att skapa bättre förutsättningar för cyklister krävs ett 
mer systematiskt arbete med cykeltrafiken. En viktig del i att 
åstadkomma detta är framtagande av styrdokument för cykel. 
Håbo kommun har tidigare inte haft styrdokument för cykel 
vilket har lett till att cykelnätets utformning delvis håller en 
ojämn standard. Dessa riktlinjer är ett led i att systematisera 
cykelarbetet och utveckla förutsättningarna för cykeltrafik i 
enlighet med intentionerna i cykelstrategin Cykelstyret. 

I november 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en cykelplan för Håbo 
kommun. Cykelplanen är ett av Håbo kommuns styrdokument 
och anger inriktningen för arbetet med cykeln. Den är 
uppdelad i tre dokument varav Ramverket utgör riktlinjer för 
kommunens arbete med cykeln. 

 1.1 Syfte
Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig 
cykelinfrastruktur med hög och jämn kvalitet. Ledorden 
för detta arbete kommer från Cykelstyret och är följande: 
säkerhet, trygghet, tillgänglighet och framkomlighet. 
Dessutom ska riktlinjerna utgöra stöd för fysisk utformning i 
planprocessen samt prioritering av objekt i budgetprocessen. 

 1.2 Generell introduktion
Till skillnad från de nationella riktlinjerna VGU (Vägars 
och gators utformning) och GCM-handboken (gång-, cykel 
och mopedhandboken) vilka ger generella riktlinjer, så 
ger Ramverket en uppsättning lokalt anpassade riktlinjer. 
Dessutom är varje plats unik, så detta dokument behöver 
alltid kombineras med en specifik bedömning för varje plats 
och situation.
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Det kan även finnas objekt som inte kan prioriteras enskilt 
men som bör genomföras i samband med genomförande av 
annat arbete i närområdet. 

Riktlinjerna är vägledande och ska användas genom hela 
planeringsprocessen, från planering av nya områden till drift 
och underhåll av befintlig infrastruktur. Särskilt viktiga är 
riktlinjerna vid översiktlig planering och detaljplanering, 
då det är i dessa skeden som cykeltrafikens förutsättningar 
kan påverkas för en lång tid framöver. Den översiktliga 
planeringen bestämmer inriktningen och är vägledande för den 
fortsatta planeringen. I den juridiskt bindande detaljplanen 
bestäms vad marken ska användas till och då är det centralt 
att utrymme för cykeltrafik prioriteras.
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2. Kategorisering av cykelnätet
Ett cykelvägnät består ofta av flera typer av cykelvägar som kan 
fylla olika funktioner. Håbo kommuns cykelvägnät består av ett 
huvudcykelnät, ett lokalcykelnät samt cykling på landsbygden. En 
tydlig kategorisering möjliggör prioritering av åtgärder som ger 
störst effekt för cykelnätet i helhet. 

 2.1 Huvudcykelnät
Huvudcykelnätets främsta syfte är att samla större cykelflöden för 
att erbjuda gena resor mellan målpunkter. Nätet är därför till stor 
del fokuserat till centralorten Bålsta och ska vara dimensionerat för 
efter cykelpotentialen. Huvudcykelnätet innefattar även strategiskt 
viktiga kommunala och regionala kopplingar. Dessa har inte 
liknande flöden som inom centralorten men fyller en viktig funktion 
i att knyta samman kommunen och regionen. Huvudcykelnätet 
tar sällan cyklisten hela vägen till målpunkten utan utgör de 
större stråken som samlar många. Närmast målpunkterna tar 
lokalcykelnätet vid. 

 2.2 Lokalcykelnät
Lokalcykelnätet utgörs av lokala kopplingar mellan målpunkter och 
huvudcykelnätet. Stråken i lokalnätet förbinder viktiga målpunkter 
som skolor och arbetsplatser samt lekplatser och idrottsplatser med 
huvudcykelnätet. Lokalcykelnätet är uppbyggt av såväl lokalgator 
som mindre gång- och cykelvägar inom orterna. Nätet ska vara 
anpassat efter de lokala behoven. 

 2.3 Cykling på landsbygden
På landsbygden finns det få dedikerade gång- och cykelvägar. På 
majoriteten av sträckorna är cyklisten hänvisad till blandtrafik, ofta 
med höga hastigheter och motorfordonstrafik på landsväg. Med ett 
utbyggt huvudcykelnät är förhoppningen att detta även ska fungera 
som transportväg för cyklister på landsbygden. Dock kommer 
kopplingarna till målpunkter och bostäder vara i blandtrafik och på 
landsbygdsvägar eller lokalcykelnätet.
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3. Prioriteringsgrunder
Då önskemålen är många och behovet av åtgärder är stort är 
det nödvändigt med prioritering av vilka åtgärder som ska 
genomföras. Ramverket ger prioriteringsgrunder för ett systematiskt 
förhållningssätt till åtgärder i cykelinfrastrukturen. 

Grunden för prioriteringar är en bedömning av åtgärdens 
uppfyllande av funktion, effekter och bidrag till måluppfyllelse 
i förhållande till kostnad. Med åtgärd menas anläggning av ny 
infrastruktur samt alla typer av standardhöjning av infrastrukturen 
gällande underlag, bredd och belysning likväl som skyltning, 
anläggning av cykelparkering och luftpumpar. 

Prioriteringsgrunderna utgörs av fyra kategorier, rangordnade 
uppifrån och ned, var och en med intern rangordning av prioritering:  

• Saknade eller felande länkar i huvudcykelnätet –
skapa förutsättning för en sammanhängande gång- och
cykelinfrastruktur.

1. Av förvaltningen utpekade säkra skolvägar
2. Länkar mellan bostadsområden och

målpunkter med stort värde för barn och unga
3. Övriga saknade eller felande länkar i

huvudcykelnätet

• Anslutning till bytespunkter mellan trafikslag – gång- och
cykelvägar som ansluter till hållplatslägen.

1. Saknade länkar mellan bostadsområden
och närmaste hållplats med upp till 2,0 km
faktiskt avstånd (där trafikerande buss har
förbindelse till skola/förskola)

2. Saknade länkar mellan bostadsområden
och närmaste hållplats med upp till 2,0 km
faktiskt avstånd (där trafikerande buss har
förbindelse till större arbetsplats)

3. Felande länkar mellan bostadsområden
och närmaste hållplats med upp till 2,0 km
faktiskt avstånd (där trafikerande buss har
förbindelse till skola/förskola)

Saknad/felande länk
Med en saknad länk 
avses i detta dokument 
en del av cykelnätet 
som inte finns. Med en 
felande länk avses en 
del av cykelnätet som inte 
uppnär den standard som 
eftersträvas i det specifika 
cykelnätet.

Faktiskt avstånd
Med faktiskt avstånd 
avses ett avstånd mätt på 
marken från punkt a till 
punkt b som en person 
skulle gå eller cykla med 
hänsyn till eventeulla 
hinder. Det måttet skiljer 
sig ofta från fågelvägen. 
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• Saknade eller felande länkar i lokalcykelnätet – skapa rätt
förutsättningar för att kunna gå och cykla till arbete och
skola från bostaden.

1. Länkar mellan huvudcykelnätet och
besöksintensiva målpunkter med ett stort
värde för barn och unga

2. Saknade länkar mellan huvudcykelnätet och
övriga besöksintensiva målpunkter

3. Saknade länkar mellan stora bostadsområden
och huvudcykelnätet

4. Felande länkar mellan huvudcykelnätet och
övriga besöksintensiva målpunkter

5. Felande länkar mellan stora bostadsområden
och huvudcykelnätet

• Åtgärder som inte prioriteras högt men som bör
genomföras på längre sikt eller om tillfälle ges (“passa
på”-åtgärder”)

1. Dessa kan gå före prioriteringsordningen
t.ex. i detaljplaneprojekt, exploateringar eller
investeringsprojekt där möjlighet finns att
inkludera delar av cykelnätet.
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4. Cykelvägar
En ändamålsenlig infrastruktur är grunden för att på sikt öka 
cykelns konkurrenskraft som transportmedel. Utformningen av 
cykelvägarna spelar stor roll för att öka framkomligheten och 
trafiksäkerheten för cyklisterna. Utgångspunkten vid planering av 
samtlig cykelinfrastruktur i Håbo kommun är därför att den ska 
utformas utifrån cyklistens behov. Enhetlig och tydlig utformning 
bidrar även till trygghet för såväl cyklisten som övriga trafikanter 
på kommunens gator och vägar. Detta då både cyklisten och övriga 
som rör sig i trafikmiljön lätt kan se vad som gäller på olika sträckor 
och i korsningspunkter.   

 4.1 Bredd
Det finns flera olika rekommenderade breddmått vid utformning 
av infrastruktur för gång- och cykeltrafik. Olika bredder och 
standarder gör att cyklisten kan ta sig fram med olika hastigheter 
och påverkar hur säkra de och omgivande trafikanter känner sig. 
Det som ligger till grund för bredden på gång- och cykelvägar är 
hur många gående och cyklister som kan mötas på sträckan samt 
om omkörning är möjlig eller inte. Dagens utveckling av elcyklar 
och olika typer av lådcyklar resulterar i att allt fler cyklar tar en 
större yta i anspråk och cykelvägar bör därför planeras utifrån 
en ökad bredd. Mer utrymme på cykelbanan ger även möjlighet 
för höga hastigheter vilket minskar restiden och ökar fordonets 
konkurrenskraft. Nedan följer minimibredder att ta hänsyn till per 
trafikant. 

Till detta tillkommer avstånd mellan varje trafikant. Detta 
beräknas utifrån standardvärden i enlighet med tabellen nedan. 

Detta medför, som ett räkneexempel, att om två gående och 
två cyklister ska kunna mötas utan problem på en sträcka bör 
minimibredden vara 4,15 meter, vilket kan rundas upp till 4,30 
meter för att säkerställa framkomlighet för rullstol. En tillräcklig 
bredd är viktig att få till framför allt vid höga flöden av både 
cyklister och gående. 

Trafikant Bredd (minimum)
Gående 0,7 m
Cyklist 0,75 m
Rullstol 0,8 m

Trafikanter Avstånd (minimum)
Gående - gående 0,25 m

Rullstol - gående/cyklist/rullstol 0,5 m
Cyklist - cyklist/gående 0,5 m



12 Ramverket

I de fall där utrymmet är begränsat kan det vara nödvändigt att 
göra en avvägd prioritering mellan trafikslagen så att de tillgängliga 
ytorna används på bästa sätt. Det kan till exempel vara nödvändigt 
att ta kantstensparkeringar i anspråk eller smalna av körfält 
för motorfordonstrafiken för att åstadkomma framkomliga och 
trafiksäkra cykelstråk. 

Om utrymmet som kan tas i anspråk varierar i bredd på en sträcka 
med separerad gång- och cykeltrafik är det centralt att cykelbanans 
bredd hålls konstant för att underlätta ett jämnt tempo för cyklisten. 
Avsmalning av gångbanan är acceptabelt då gångtrafikanter har ett 
lägre tempo och är mer flexibla, så länge det finns ytor som tillåter 
möten och vändning med rullstol med jämna mellanrum. 

 4.2 Separering
Separering av cyklister från motorfordonstrafik eftersträvas i hela 
cykelnätet, högst prioriterat i huvudcykelnätet. I lokalnätet bör 
separering ske om den högsta tillåtna hastigheten överskrider 30 
km/h. Cykling på landsbygden sker till stor del i blandtrafik där 
hastigheterna överskrider 30 km/h men de låga flödena av gående 
och cyklister medför att separerade gång- och cykelvägar kan vara 
svåra att motivera. Dock ska detta prioriteras för viktiga regionala 
och kommunala kopplingar. 

Separering mellan gående och cyklister är eftersträvansvärt på 
sträckor med höga flöden av båda trafikslag. Separering ger cyklister 
och gående trygghet i vad som gäller då det blir tydligt vilket 
utrymme som är till för vilket trafikslag. Detta är särskilt viktigt på 
sträckor i närheten av målpunkter som skolor och vårdboenden samt 
på sträckor som medger att cyklister kan hålla en hög hastighet. 

Separering mellan gående och cyklister kan utformas på olika 
sätt men den viktigaste principen är tydlighet utan att skapa 
hinder. Separering genom nivåskillnader och kantsten mellan 
gångtrafikanter och cyklister ska undvikas eftersom det ökar risken 
för olyckor och försvårar för drift och underhåll. 

Målad linje är den vanligaste separationsformen och kan 
förekomma i de flesta miljöer. Linjen medför att både cyklister och 
gångtrafikanter kan nyttja banan för t.ex. omkörning. Separering 
genom olika beläggning, exempelvis asfalterad cykelbana och plattor 
på gångbanan, är vanligt i stadsmiljöer. Olika beläggning ger 
tydlighet för personer med nedsatt syn, detta kan göras genom t.ex. 
sinusplattor eller några rader med gatsten. Separering kan även 
göras genom exempelvis möbleringsyta eller liknande. Vilken typ av 
separering som är lämplig beror på stråket och den yta som kan tas 
i anspråk. Vid separering ska detta alltid förtydligas med vägmärke 
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samt målade gång- och cykelsymboler på marken där detta krävs för 
att öka tydligheten. 

Behovet av fysisk separering mellan gående och cyklister beror på 
flera faktorer som till exempel: 

• Hastighet
• Storlek på flöden
• Typ av stråk
• Del av prioriterat cykelstråk
• Gångstråk för barn (t.ex. skolväg)
• Gångstråk för personer med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt

syn (t.ex. närhet till vårdboenden/äldreboenden)
• Hållplatser

 4.3 Lutning, kurvradie och sikt
För god framkomlighet och trafiksäkerhet bör lutningen på 
cykelbanor inom huvudcykelnätet inte överskrida 5 procent. Om 
detta inte är möjligt är det extra viktigt att utformningen i övrigt 
följer gällande standard, eftersom risken för olyckor blir större med 
ökad lutning. 

Minsta accepterade kurvradie är 5 meter, detta accepteras endast 
när terrängen inte tillåter annan utformning. Vid en kurvradie 
på 5 meter kan cykeln inte föras i mer än 12 km/h vilket minskar 
cyklistens balansförmåga och ökar risken för olyckor. 

Vid såväl kraftig lutning som skarpa kurvor måste sikten vara god 
och beläggningen jämn för att minska olycksrisken. 

 4.4 Korsningspunkter och passager
I alla cykelnät uppstår korsningspunkter, både mellan 
olika trafikslag och de olika kategorierna av cykelnätet. I 
korsningspunkter mellan gående och cyklister såväl som mellan 
cyklister och bilister är sikten av största vikt. Med tillräcklig 
sikt kan cyklisten anpassa hastigheten och få en överblick över 
situationen. 

I huvudcykelnätet ska cyklistens framkomlighet prioriteras. Detta 
kan göras genom tydlig separering vid korsningspunkter som till 
exempel planskildhet eller olika typer av passager där cykeln har 
företräde så som cykelöverfart eller signalreglerat övergångställe 
med cykelpassage. Samtliga cykelpassager på huvudcykelnätet bör 
ha hastighetssäkrade åtgärder för att minska risken för olyckor. 

I lokalcykelnätet bör cykelpassager vara markerade för att 
tydliggöra cykeltrafikens väg. Om biltrafiken har väjningsplikt i en 
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korsning ska detta markeras ut med linjemålning och vägmärke 
före cykelpassagen. Då lokalcykelnätet till största del korsar mindre 
trafikerade vägar med låga hastigheter anses inte cykelöverfarter 
eller signalreglerade cykelpassager krävas. 

 4.3.1 Busshållplatser i urban miljö
En situation där det vanligen kan uppstå otydlighet mellan gående 
och cyklister är vid busshållplatser; gående som ska av eller på 
bussen måste oftast korsa cykelbanan vilket skapar risk för olyckor.  

• Busshållplatser ska vara separerade från cykelbanan (även
delade gång- och cykelvägar)

• Separering ska vara tydlig och anpassad till gaturummet
• Cykelbanan ska placeras bakom väderskydd (om sådant

finns)
• Vid höga cykelflöden och/eller en vältrafikerad busshållplats

bör räcken uppföras för att hindra att gående plötsligt går
ut i cykelbanan

• Vid höga cykelflöden och/eller en vältrafikerad busshållplats
bör övergångställen målas ut över cykelbanan

 4.3.2 Busshållplatser på landsbygden
Att ta sig till en hållplats på landsbygden innebär oftast färd i 
blandtrafik på vägar utan belysning. Därtill består i dagsläget 
en stor andel av hållplatserna endast av en stolpe i dikeskanten 
vilket kan göra det svårt att ta cykeln och låsa den på ett säkert 
sätt. Ett relativt lågt antal resande gör att dessa busshållplatser 
ofta prioriteras lågt i planeringen. Vidare är en stor andel 
busshållplatser på landsbygden lokaliserade längs statliga vägar och 
i dessa sammanhang så har kommunen begränsad rådighet.

• I detaljplaneprojekt på landsbygden bör närbelägen
busshållplats inkorporeras och tillgängliggöras med
gång- och cykelväg. Om stort underlag finns bör
cykelparkering anläggas

• Busshållplatser med stort underlag längs det
kommunala vägnätet bör tillgängliggöras med gång- och
cykelvägar samt cykelparkering

• Strategiskt viktiga busshållplatser längs statlig väg ska
lyftas konsekvent i forum med statliga och regionala
myndigheter

 4.3.3 Övergångställen
Vid övergångställen där en separerad cykelbana fortsätter rakt 
fram kan det finnas behov av att förtydliga övergångstället 
även över cykelbanan. Detta sker enklast genom att markera ut 
övergångstället med linjemålning även på cykelbanan. 

Stort underlag 
Underlagets storlek bör 
beräknas på antal 
boende inom 2 km, 
faktiskt avstånd (se sida 
9), samt busslinjens 
koppling till viktiga 
målpunkter.
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 4.4.2 Fasta hinder på cykelbanan
Hinder i form av bommar, betongsuggor och pollare i cykelbanan 
har oftast placerats på den aktuella platsen i syfte att förhindra 
att bilar använder cykelvägen. Detta kan åstadkommas genom 
andra typer av åtgärder men om fysiska hinder är den enda 
lösningen på platsen är det mycket viktigt att hindret tydliggörs 
med vägmarkering, kontrastfärg och reflexer. Dessutom ska hindret 
placeras mellan cykelbana och gångbana så att det medger god 
framkomlighet och trafiksäkerhet för såväl cyklister som gående. 

 4.5 Vägvisning
Vägvisning ökar orienterbarheten i cykelnätet och visar den 
lämpligaste vägen till målpunkter. Vägvisning för cyklister sänder 
även ut en viktig signal om att cykel är ett prioriterat färdmedel i 
transportnätet och kan sänka tröskeln för fler att börja cykla. 

Huvudcykelnätet ska utrustas med vägvisning mot centralorten, 
övriga tätorter samt inom centralorten mot viktiga målpunkter. 
Vägvisningen ska i ett första steg uppföras vid stora 
korsningspunkter och på sträckor där vägvisning bedöms nödvändig 
för att skapa god orienterbarhet. I nästa steg ska behovet av 
ytterligare vägvisning ses över. 

Lokalcykelnätet utrustas i regel inte med vägvisning. Viss 
vägvisning kan behövas vid korsningspunkter där flera delar av 
lokalnätet möts för att öka orienterbarheten. 

Vägvisningen ska placeras synligt med god marginal till 
vegetation. Där vägvisning finns ska den vara konsekvent och 
fortsätta till målpunkten. Utformningen av vägmärken styrs av 
vägmärkesförordningen (SFS 2007.90).

 4.4 Hinder
Fasta hinder på eller intill cykelbanan kan vara förenat med livsfara 
om de inte utformas trafiksäkert. 

 4.4.1 Sidohinder
Sidohinder är exempelvis stolpar, räcken, parkbänkar eller bildörrar 
som öppnas mot cykelbanan. Trafiksäkerheten påverkas genom 
sämre sikt och framkomligheten påverkas av att sidohinder ofta 
medför att banans hela bredd inte kan nyttjas.  

Sidohinder Avstånd (minimum)
Skiljeremsa mot kantstensparkering 0,75 m
Fasta hinder (t.ex. stolpe träd, parkbänk) 0,5 m
Längsgående hinder (t.ex. räcke, fasad, häck) 0,8 m
Fastighetsgräns mot privat fastighet 0,8 m (idealt)
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 4.6 Lathund för utformning
Alla mått som presenteras i tabellen är minimimått.

  Huvudcykelnät Lokalcykelnät Landsbygd
Bredd Låga flöden: 3 m  

Höga flöden*: 4,3 m
Hastighetsbegränsning 
om max 30 km/h: 
Befintlig väg 
 
Hastighetsbegränsning 
över 30 km/h:   
Låga flöden: 2,5 m 
Höga flöden*: 4,3 m

Cykling sker i 
blandtrafik. Vid 
anläggande av gång- 
och cykelväg ska 
bredden vara minst 
2,5 m.

Separering mellan 
gående och 
cyklister

Separering 
eftersträvas. Krav vid 
höga flöden* eller av 
annan specificerad 
orsak. 
Vid separering ska 
gångbanan vara 
minst 1,8 meter och 
cykelbanan minst 2,5 
meter.

Separering eftersträvas 
vid höga flöden* 
eller lokalt av annan 
specificerad orsak. 
Vid separering ska 
gångbanan vara minst 
1,8 m och cykelbanan 
minst 2,5 m.

Inget krav.

Dimensionerande 
hastighet

30 km/h på sträcka 
mellan korsnings-
punkter.

20 km/h på sträcka 
mellan korsnings-
punkter.

Inget krav.

Beläggning Asfalt. Asfalt eftersträvas. Jämn beläggning 
eftersträvas.

Vägvisning Till tätorter (inom 
kommunen och till 
närliggande orter 
utanför kommunen) 
samt viktiga 
målpunkter inom 
centralorten.

Till viktiga målpunkter 
(enbart på platser där 
orienterbarheten är låg).

Inget krav.

Korsningspunkter Prioritering av 
cykeltrafiken med 
genomgående 
cykelbanor, 
cykelpassager eller 
cykelöverfarter.

Förtydligande av 
cykelpassager. 
Förtydligande av 
väjningsplikt för cykel 
där detta är applicerbart.

Inget krav.

* Höga flöden innebär en maxtimme på mer än 200 cyklister eller 
totalt över 2000 passager per dag. I nyexploatering bör det inte ses 
till nuläge utan beräknas på potential i en potentialstudie.

Håbo kommun följer rekommendationerna i Region Uppsalas 
dokument Utformningsprinciper av gång- och cykelvägar 
och cykelparkeringar i Uppsala län, där dessa stråk är 
applicerbara. Region Uppsalas utformningsprinciper är viktiga 
att följa för regionalt prioriterade nät och vid ansökan om statlig 
medfinansiering. 
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 4.7 Avvikelser i utformning av cykelinfrastruktur
Avvikande utformning kan förekomma då utrymmet för korrekt 
utformning saknas. Avsteg från dessa riktlinjer ska dock enbart 
göras i undantagsfall och då i dialog med berörd förvaltning för att 
säkerställa en god trafikmiljö och förutsättningar för en fungerande 
snöröjning och drift.
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5. Parkering
Varje cykelresa startar och slutar med en parkerad cykel. Att kunna 
parkera enkelt, säkert och nära målpunkten är avgörande för 
att cykeln ska övervägas som transportmedel. En cykelparkering 
av god kvalitet kännetecknas av egenskaper som rätt placering, 
god kapacitet och hög säkerhet. Det är viktigt att placera 
cykelparkeringar vid en öppen yta med god genomströmning av 
människor för att öka tryggheten. 

Dessa riktlinjer styr Håbo kommuns arbete på allmän plats men är 
inte styrande för cykelparkering på kvartersmark. Håbo kommun 
har behov av att ta fram en parkeringspolicy som innefattar 
cykelparkeringar för att klargöra ambitionen. Parkeringstal 
för bostäder och verksamheter är ett bra verktyg att nyttja som 
kravställning vid markanvisningar. Dessa riktlinjer kan dock 
nyttjas som en indikator för vad som kan behövas för att skapa 
attraktiva cykelparkeringar oavsett om det är allmän plats eller 
kvartersmark. 

 5.1 Placering
Parkering nära målpunkten är av avgörande betydelse för att den 
ska användas. Olika typer av målpunkter är olika avståndkänsliga 
för cyklisten men i regel ska cykelparkeringen alltid placeras 
närmast målpunkten jämfört med parkering för andra trafikslag. 
Om avstånd till målpunkten överstiger 25 meter är det troligt att 
den inte används och risken ökar att cyklarna istället parkeras 
på oönskade ytor i närheten till målpunkten. Detta kan medföra 
problem för gående, särskilt gångtrafikanter med begränsad 
rörelseförmåga eller nedsatt syn. Vid begränsat utrymme vid 
målpunkten kan dock enklare cykelparkering anläggas i anslutning 
medan mer tilltagen parkering med exempelvis väderskydd anläggs 
längre ifrån. Detta då individer ofta kan rättfärdiga att gå längre 
till en mer attraktiv parkering. Målpunkter som strategiska 
bytespunkter, offentliga verksamheter samt lekplatser och parker 
bör alla förses med mycket god tillgång till cykelparkeringar i nära 
anslutning till målpunkten.   

Vid målpunkten bör cykelparkeringen placeras på en öppen yta i 
anslutning till gångstråk eller torgmiljö där överblickbarheten är 
stor och människor naturligt passerar. 

 5.2 Utformning
Cyklister föredrar parkeringar med möjlighet till ramlåsning 
för att minska stöldrisken. Cykelstölder är ett av de vanligaste 
egendomsbrotten och rädsla för att cykeln ska bli stulen är en 
aspekt som gör att vissa avstår från att ta cykeln till exempelvis 
resecentrum. 
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Dimensionering av antal cykelparkeringsplatser ska göras utifrån 
potential och beläggningsgraden på cykelparkeringar bör inte 
överstiga 90 procent. Cyklisten ska inte behöva leta efter en 
parkeringsplats då detta ökar restiden och skapar osäkerhet. Vid 
åtgärder i anslutning till viktiga målpunkter bör en potentialstudie 
genomföras.

Cykeltyp Dimmensionerande mått
Standardcykel 0,5 m
Ökad komfort 0,6-0,7 m
Lådcykel 1,2 m

Väderskydd är centralt vid parkeringar där cykeln kan tänkas 
stå parkerad en längre tid som till exempel vid resecentrum, 
busshållplatser och skolor.

Belysning och välskött vegetation är viktig för att öka 
överblickbarheten av parkeringen och på så sätt även tryggheten. 
Med god överblickbarhet från angränsande ytor ökar den informella 
övervakningen och stöldrisken minskar.

 5.3 Riktlinjer vid nybyggnation av cykelparkering

• Cykelställ ska utformas med möjlighet till ramlåsning
(se även Teknisk handbok, på kommunens hemsida, för
utformning av cykelställ)

• En andel av cykelställen ska anläggas med ett mellanrum
som tillåter lådcyklar

• Cykelparkering placeras närmast målpunkten (i förhållande
till parkering för andra trafikslag)

• Vid målpunkter där cykeln kan tänkas bli stående längre tid
(resecentrum, busshållplatser) ska väderskyddade cykelställ
erbjudas i anslutning till målpunkten

• Parkeringsplatserna ska placeras i en öppen miljö i
anslutning till gångstråk. Parkeringen och angörande ytor
ska förses med god belysning

 5.4 Riktlinjer vid uppgradering av befintlig 
cykelparkering

• Samtliga cykelparkeringar ska uppgraderas till att erbjuda
möjlighet till ramlåsning

• Om utrymme finns ska mellanrum ses över för att
möjliggöra parkering med bredare cyklar

• Åtgärder ska göras för att öka överblickbarheten från
närliggande gångstråk

• Belysning på parkering och angörande ytor ska ses över
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Mobility management kan enkelt beskrivas som mjuka åtgärder 
som påverkar resan innan den har börjat. Mer konkret handlar det 
om information, kommunikation och organisation av tjänster som 
påverkar sociala normer, attityder och beteenden för att ställa om 
till ett mer hållbart resande och öka andelen cyklande. 

Ett systematiskt och långsiktigt arbete för beteendepåverkan är 
centralt för att öka andelen hållbara transporter och för att uppnå 
ett effektivt användande av kommunens infrastruktur.  

 6.1 Infrastrukturen sätter ramarna
Grunden i ett hållbart transportsystem är att lokalisera 
bebyggelse och verksamheter på ett sätt som minskar beroendet 
av motoriserade transporter. Mobility management handlar 
i grunden om att effektivisera användandet av det befintliga 
transportsystemet och öka effekten av hårda åtgärder genom 
information. Genom att kombinera fysiska åtgärder med mobility 
management ökar nyttan av investeringarna i dessa.

Det är därför viktigt att redan i översiktsplan och sedan 
i detaljplaner aktivt arbeta för att lokalisera bebyggelse 
i kollektivtrafiknära stråk med väl utbyggd gång- och 
cykelinfrastruktur.

Den fysiska infrastrukturen är central för att möjliggöra cyklande 
men med infrastrukturen på plats är det inte säkert att cyklandet 
ökar. Det krävs att människor får information om var det är möjligt 
att cykla, varför det är bra att cykla och, än mer centralt, testar på 
att cykla!

 6.2 Övergripande mobility management
För att lyckas med mobility management krävs ett långt 
tidsperspektiv, ett kontinuerligt och konsekvent arbete samt ett 
integrerat samarbete mellan Håbo kommun, Region Uppsala och 
privata aktörer som verkar i kommunen. Människor har generellt 
lättare för att ändra vanor när de genomgår stora förändringar i 
övrigt, exempelvis när de flyttar, byter arbetsplats eller skola. Det 
är därför viktigt att möta upp i just dessa skeden i livet.

Övergripande handlar det om att skapa en plattform och ett 
engagemang hos flera olika aktörer för att möjliggöra hållbara resor.  

Exempel på insatser:
• Välkomstpresent till nyinflyttade (t.ex. cykelkarta, reflex)
• Samarbeten med exploatörer/krav vid exploatering (bland

annat parkeringstal)

6. Mobility management
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 6.2.1 Insiktshöjande åtgärder
Insiktshöjande åtgärder handlar om att uppmuntra till frivilliga 
beteendeförändringar genom att öka kunskapen hos invånarna 
och de som verkar i kommunen om vilka konsekvenser olika 
färdmedelsval ger.  

• Kampanjer
• Tävlingar
• ”Prova på”-aktiviteter och projekt (t.ex. ”utan bilen”-dealen, 

testcyklist)
• Delta i nationella och internationella initiativ (t.ex. 

Trafikantveckan)
• Information till skolor (personal, elever och föräldrar)
• Lättillgänglig information om kommunens cykelvägnät

 6.2.2 Statushöjande åtgärder
• Invigningar av nya gång- och cykelvägar, cykelparkeringar 

m.m.
• Prioritering vid snöröjning
• Prioritera närhet till cykelparkering före bilparkeringar vid 

målpunkter
• Utdelning av material (t.ex. sadelskydd, reflexer)
• Dela ut presenter (exempelvis ”god morgon” -påse) till 

cyklister

 6.2.3 Nya tjänster
• Laddningsplatser för elcykel 
• Väderskyddade cykelparkeringar 
• Cykelgarage 
• Tillgång till cykelställ vid fler bytespunkter (“bike and ride”) 

 6.2.4 I byggskede
Vid byggnationer som skapar störningar i trafiksystemet 
fokuseras det traditionellt ofta på att säkerställa motorfordonens 
framkomlighet, i många fall på bekostnad av andra trafikslag då 
till exempel gång- och cykelvägar används som byggvägar eller 
omledningsvägar för biltrafik. 

Om byggområdet ska ha minsta möjliga inverkan på transportnätet 
och kunna passeras effektivt är det viktigt att yteffektiva 
transportmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik har god 
framkomlighet och tillgänglighet under byggtiden. Håbo kommun 
har en prioritering av trafikslag vid omledning av trafik som ska 
tillämpas.



22 Ramverket

Drift- och underhållsåtgärder har en mycket god förebyggande effekt 
på olyckor överlag eftersom en stor faktor till cykelolyckor är just 
dålig drift och underhåll av vägar. En välskött väg leder till ökad 
bekvämlighet, säkerhet och tillgänglighet vilket annars kan vara 
vanliga anledningar till varför cykeln väljs bort som transportmedel. 
En bra underhållen cykelväg har goda förutsättningar för att bli 
använd och upplevas som bra av cyklister i alla åldersgrupper och 
under alla årstider. Dessutom håller cykelvägen högre standard 
under längre tid om den är sköts om.  

 7.1 Vägbanan
Drift och underhåll av vägbanan är centralt för att ge förutsättning 
för säker och pålitlig cykling. Grus, sprickor och hinder begränsar 
hastigheten och riskerar att medföra olyckor. 

• Sprickor och skador på cykelbanan åtgärdas skyndsamt för
att undvika olyckor för trafikanter och ytterligare skada på
vägen

» På huvudcykelnätet åtgärdas skador som
försämrar framkomligheten och/eller ökar
risken för olyckor inom tre dagar från det att
skadan upptäckts eller rapporterats och inom
tre veckor för skador som endast påverkar
vägens utseende

» På lokalcykelnätet åtgärdas skador som
försämrar framkomligheten och/eller ökar
risken för olyckor inom en vecka från det att
skadan upptäckts eller rapporterats och inom
två månader för skador som endast påverkar
vägens utseende

• Bilspärrar och andra hinder på cykelbanan ses över
kontinuerligt och tas bort där så är lämpligt till fördel för
framkomligheten

• Statistik från STRADA om kommunens gång- och
cykelvägar summeras två gånger per år (en gång efter
vintersäsongen och en gång efter sommarsäsongen) för
att kunna förbättra underhåll och/eller införa åtgärder i
infrastrukturen

7. Drift och underhåll

STRADA 
STRADA är en akronym 
för Swedish Traffic 
Accident Data 
Acquisition vilket är en 
databas där information 
om trafikolyckor lagras.
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7.2 Vinterväghållning
För att cykling ska upplevas tryggt och trevligt året runt är god 
vinterväghållning ett måste. Många upplever vinter och snö som ett 
hinder för att välja cykeln men med gott underhåll förenklas detta.

• Huvudcykelnätet snöröjs i skede 1, lokalcykelnätet snöröjs 
i skede 2. Efter vintersäsongen prioriteras sandupptagning 
på huvudcykelnätet

• Snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning planeras, 
genomförs och utvärderas varje år med hjälp av synpunkter 
och olycksstatistik från STRADA för att fortsätta att 
utveckla och optimera dessa moment

• Vinterväghållningskartor ajourhålls och finns tillgängliga 
på kommunens hemsida

 7.3 Orienterbarhet
Det är viktigt att guida cyklister på de vägar som är lämpliga utifrån 
genhet, framkomlighet och underhåll. Vägvisning och underhåll 
förlitar sig på varandra och utvecklas i takt med att kommunen och 
vägnätet växer.

• Vägvisningsmärken ses över löpande, 1 gång per halvår för 
huvudcykelnätet och 1 gång per år för lokalcykelnätet samt 
vid synpunkter

• Vegetation ses över löpande, 1 gång per halvår för 
huvudcykelnätet och en 1 gång per år för lokalcykelnätet 
samt vid synpunkter

 7.4 Cykelställ
I ett led att förbättra cykelparkeringar kring prioriterade 
bytespunkter är en aktivitet att “Öka tillgången till 
cykelparkeringsplatser genom att arbeta med omhändertagande 
av övergivna cyklar i cykelställ”. Region Uppsala har pekat ut 
Håbo kommun som medverkande/utförande organisation. Enligt 
de generella reglerna i Trafikförordningen får ett fordon varken 
parkeras så att det hindrar tillträde till andra fordon, utanför 
uppställningsplats eller längre än 24 timmar i sträck om inte annat 
anges. Detta lagrum gäller även för cyklar och tillsammans med Lag 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall ger det kommunen rätt 
att flytta de fordon som bryter mot någon av dessa paragrafer.

• Cykelställ underhålls och hålls fria från skrotcyklar. 
Genomgång av cykelställ vid populära bytespunkter sker 2 
gånger per år

• Cyklar som omhändertas vid cykelställ tas om hand av 
kommunens återvinningscentral om ägaren inte hämtar ut 
fordonet inom tre månader från kungörelse

Skede 1 och 2 
Skede 1 påbörjas vid ett 
snödjup på 3-5 centimeter 
efter snöfall och innefattar 
bland annat 
busshållplatser och 
prioriterade gång- och 
cykelvägar.

Skede 2 påbörjas vid 6-9 
centimeter snödjup och är 
övriga vägar.

Målet är att skede 1 ska 
vara snöröjt inom 7 timmar 
och skede 2 inom 14 timmar 
efter normalt snöfall.
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 7.5 Service
En annan vanlig orsak till cykelolyckor är skicket på den egna 
cykeln. Därför ser vi det viktigt med tillgång till cykelvård. 
Kommunen siktar på att kunna tillhandahålla cykelvårdsstationer 
där cyklister kan underhålla cykeln. Dessa placeras vid viktiga 
knutpunkter där många cyklister rör sig för att maximera 
utnyttjandegraden. Det är även viktigt att själva servicestationerna 
underhålls och uppdateras kontinuerligt för att klara av den 
aktuella efterfrågan. Kommunen tar in synpunkter i anordnade 
former så som kommunens synpunktshantering samt vid 
tillställningar och event där det lämpar sig.

• Kommunen tillhandahåller cykelvårdstationer vid populära
bytespunkter och strategiska lägen vid centrala delar av
kommunens orter

• Kommunen tar tillvara på inkomna synpunkter och
förbättrar ständigt cykelarbetet
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Bilaga 1 - Huvudcykelnät i Bålsta



Sigtuna

Upplands Bro

Uppsala Knivsta

Enköping

Bålsta

Krägga/Stämsvik

Kivinge

Övergran

Yttergran

Skokloster

Strategiskt viktig 
övergripande 
koppling för att 
få enheltiga stråk 
inom kommunen på 
längre sikt.

Strategiskt viktig 
regional koppling 
för sammanlänkning 
med grannkomuner 
på längre sikt.
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Bilaga 2 - Huvudcykelnät kommunala och regionala
kopplingar



D
iarienr, M

ånad Å
r

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se



7 september 2021 

Håbo kommuns 
cykelplan 



7 september 2021 

Cykelplanen 

• Uppdelad i tre dokument
• Strategisk del - övergripande målbild för

kommunen, varför vi ska planera för cykeln, frågor
som är viktiga att ta med i planering samt
målgrupper

• Riktlinjer - konkreta riktlinjer för systematiskt
arbete med avvägning, utformning och investering

• Åtgärdslista - ett levande dokument där åtgärder
listas och prioriteras efter riktlinjerna



7 september 2021 

Strategisk del – Cykelstyret 2021-2030 
• Dokumentet är skrivet för såväl Håbos förtroendevalda

och tjänstepersoner som invånare och de som verkar i
kommunen

• Dokumentet ska vara lättläst och tydligt

• Uppdelat i 6 kapitel
• Inledning

• Varför satsar Håbo kommun på cykel?

• Cykel i Håbo idag

• Cykel i Håbo 2030

• Hur tar vi oss dit?

• Uppföljning  
Antagen i kommunfullmäktige 
2021-02-22. Dnr 2020/00459. 
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Riktlinjer - Ramverket 

• Konkretisering av strategin

• Kategorisering av cykelvägar olika typer:
• Huvudcykelstråk

• Lokalcykelstråk

• Cykling på landsbygden

• Principer för placering och utformning av
cykelparkeringar

• Utpekning av viktiga målpunkter



7 september 2021 

Kategorisering av 
cykelnät 
• Huvudcykelnät
Samlar större flöden för gena resor mellan målpunkter. 
Strategiskt viktiga kommunala och regionala 
kopplingar. 

• Lokalcykelnät
Lokala kopplingar mellan huvudcykelnätet och 
målpunkten. Främst mindre gång- och cykelvägar samt 
lokalgator. 

• Cykling på landsbygden
Få dedikerade cykelvägar på landsbygden inom 
kommunen innebär ofta blandtrafik.  

Huvudcykelnät 



7 september 2021 

Prioriteringsgrunder 



7 september 2021 

Cykelvägar 
(utformning) 

• Bredd

• Separering

• Lutning, kurvradie & sikt

• Korsningspunkter & passager

• Hinder

• Vägvisning
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Parkering 



7 september 2021 

Mobility management – ”mjuka” åtgärder 

Insiktshöjande åtgärder 

• Kampanjer

• Tävlingar

• ”Prova-på”

• Delta i initiativ som
t.ex. Trafikantveckan

• Information till skolor

  Statushöjande åtgärder 

• Invigningar av ny
infrastruktur

• Prioritering vid
underhåll

• Prioriterad parkering

• Utdelning av material
t.ex. sadelskydd &
reflexer

 Nya tjänster 

• Laddningsplatser för
elcyklar

• Väderskyddade
parkeringar

• Cykelgarage

• Cykelställ vid
hållplatser (”Bike and
ride”)

 I byggskede 

Säkerställa oskyddade 
trafikanter och hållbara 
transporters framkomst 
vid ombygnationer 



7 september 2021 

Drift och underhåll 

• Vägbanan

• Vinterväghållning

• Orienterbarhet

• Cykelställ

• Service

Viktig förutsättning för att alla ska 
kunna välja cykeln under alla 
årstider, som förebyggande effekt för 
olyckor samt för att vägens standard 
ska vara längre. 

Ramverket kommer att gå upp i KS 
31/5 och därefter KF för beslut. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 216 Dnr 2020/00092 

Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt 
busskort 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget är färdigbehand-

lat med hänvisning till förvaltningens redogörelse.

Kommunstyrelsens beslut 

2. Kommunstyrelsen uppmanas att ta med sig medborgarförslagets förslag i

den fortsatta dialogen med Region Uppsala och UL.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att busslinje 302 ska 

förlängas till Viby Äng för att förbättra möjligheterna till transporter samt 

att resenärer som pendlar ska få möjlighet att använda SL-kortet på lokal-

bussarna inom centrala Bålsta.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och konstaterar inled-

ningsvis att frågan om busslinje till Viby Äng ligger inom Region Uppsalas 

och UL:s ansvarsområde. Dock för kommunen dialog med regionen om kol-

lektivtrafiken i allmänhet och frågan om busslinjesträckning till Viby Äng 

har redan diskuterats. Detta bland annat med anledning av en motion på 

samma tema, vilken behandlades av kommunfullmäktige 2019. Då besluta-

des att bifalla motionens förslag att ta upp en kommande linjesträckning 

med UL. Kommunen för således sådana dialoger, men har i övrigt inte nå-

gon rådighet i frågan.  

Även frågan om att kunna resa med SL-kort på UL:s bussar är en fråga för 

Region Uppsala och UL att i sådant fall hantera tillsammans med SL. Även 

här har kommunen således inte rådighet i frågan.  

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att med-

borgarförslaget är färdigbehandlat.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 § 172 

– Medborgarförslag: bussförbindelse Viby Äng samt busskort

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

Ärende 11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 172 Dnr 2020/00092 

Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt 
busskort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget är färdigbehand-

lat med hänvisning till förvaltningens redogörelse.

2. Kommunstyrelsen uppmanas att ta med sig medborgarförslagets förslag i

den fortsatta dialogen med Region Uppsala och UL.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att busslinje 302 ska 

förlängas till Viby Äng för att förbättra möjligheterna till transporter samt 

att resenärer som pendlar ska få möjlighet att använda SL-kortet på lokal-

bussarna inom centrala Bålsta.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och konstaterar inled-

ningsvis att frågan om busslinje till Viby Äng ligger inom Region Uppsalas 

och UL:s ansvarsområde. Dock för kommunen dialog med regionen om kol-

lektivtrafiken i allmänhet och frågan om busslinjesträckning till Viby Äng 

har redan diskuterats. Detta bland annat med anledning av en motion på 

samma tema, vilken behandlades av kommunfullmäktige 2019. Då besluta-

des att bifalla motionens förslag att ta upp en kommande linjesträckning 

med UL. Kommunen för således sådana dialoger, men har i övrigt inte nå-

gon rådighet i frågan.  

Även frågan om att kunna resa med SL-kort på UL:s bussar är en fråga för 

Region Uppsala och UL att i sådant fall hantera tillsammans med SL. Även 

här har kommunen således inte rådighet i frågan.  

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att med-

borgarförslaget är färdigbehandlat.     

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: bussförbindelse Viby Äng samt busskort

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-20 KS 2020/00092 nr 101103 

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

Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt busskort 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget är

färdigbehandlat med hänvisning till förvaltningens redogörelse.

2. Kommunstyrelsen uppmanas att ta med sig medborgarförslagets förslag

i den fortsatta dialogen med Region Uppsala och UL.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att busslinje 302 ska 

förlängas till Viby Äng för att förbättra möjligheterna till transporter samt 

att resenärer som pendlar ska få möjlighet att använda SL-kortet på 

lokalbussarna inom centrala Bålsta.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och konstaterar 

inledningsvis att frågan om busslinje till Viby Äng ligger inom Region 

Uppsalas och UL:s ansvarsområde. Dock för kommunen dialog med 

regionen om kollektivtrafiken i allmänhet och frågan om busslinjesträckning 

till Viby Äng har redan diskuterats. Detta bland annat med anledning av en 

motion på samma tema, vilken behandlades av kommunfullmäktige 2019. 

Då beslutades att bifalla motionens förslag att ta upp en kommande 

linjesträckning med UL. Kommunen för således sådana dialoger, men har i 

övrigt inte någon rådighet i frågan.  

Även frågan om att kunna resa med SL-kort på UL:s bussar är en fråga för 

Region Uppsala och UL att i sådant fall hantera tillsammans med SL. Även 

här har kommunen således inte rådighet i frågan.  

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget är färdigbehandlat.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

För barn boende i Viby äng vore det sannolikt positivt om bussarna 

trafikerade området. Dock kan kommunen ändå inte fatta ett sådant beslut 

då frågan ligger på Region Uppsala att hantera.  

Näringslivsperspektivet 

Även näringslivsperspektivet skulle gynnas, då en trafikering av bussar i 

Viby Äng skulle möjliggöra för boende i området att ta sig till sitt arbete på 

ett enklare sätt. Dock åligger det alltså inte kommunen att fatta ett sådant 

beslut.   



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-20 KS 2020/00092 nr 101103 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: bussförbindelse Viby Äng samt busskort

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Uppdragslista 

Hemsida  



Från: Domenica Gerlach 
Skickat: den 28 februari 2020 08:17 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Synpunkt 2020/00052 

Hej! 

Här kommer ett bortkommet medborgarförslag. 

Med vänlig hälsning 

Domenica Gerlach 
Enhetschef 

Håbo Kommun 
Kontaktcenter 
746 80 Bålsta 
Centrumleden 1 
Telefon 0171-525 00 
Fax 0171-563 33 
www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

Från: peter.rodmar <peter.rodmar@gmail.com> 
Skickat: den 28 februari 2020 07:37 
Till: Kontaktcenter <kontaktcenter@habo.se> 
Ämne: RE: Synpunkt 2020/00052 

Här kommer det jag skrev på er sida, formuläret... 

Synpunkter Håbo Kommun 

Synpunkt/fråga: Vi är nyinflyttade i Bålsta sedan 2år och bor i Viby Äng. Vi har tidigare bott i 

Spånga och har levt med en väl utbyggd lokaltrafik där bussar och tåg synkar. Mina reflektioner 

och synpunkter rör detta område: 

1. Förslag: förläng busslinjen 302 upp till Viby Äng för att förbättra möjligheterna till

transporter.

Bussförbindelse för boende i Viby äng till centrala Bålsta och pendel är inte optimal. Närmaste 

busshållplats ligger 15 min promenad från området och busstätheten är dålig. En promenad på 15 

min är normalt bara trevligt men det finns personer som inte har den rörlighet som krävs. Med en 

http://www.habo.se/
mailto:peter.rodmar@gmail.com
mailto:kontaktcenter@habo.se


bättre täckning kommer fler åka buss ner till pendeln istället för att ta bilen. Att förlänga turen 

torde inte medföra några större ingrepp då det endast är aktuellt under morgonrusningen. 

1. Förslag: Erbjud resenärer som pendlar att åka med SL kortet på lokalbussarna

inom centrala Bålsta.

Många som pendlar bor i Bålsta tätort och för att åka buss måste man förutom SL kort även 

betala UL trafiken. För att minska biltrafiken så bör SL kortet gälla på de lokala bussarna. Detta 

kommer minska bilåkandet och således alla problem som det medför.  

Sammanfattningsvis 
Fördelarna är många, en av de största är att minska den biltrafik som sker på mornar och 

eftermiddagar då pendlare skall ta sig till och från stationen. Det är minst sagt en kaotiskt 

trafiksituation inom en begränsat tidsfönster. Enbart från vårt område rör sig en stor mängd 

fordon och detta påverkar miljö, vägar och ökar även riskerna för de barn som tar sig till skolan. 

Det nybyggda området med parhus har medfört en stor ökning av bilåkandet på lokalgatan, det 

finns bara en väg ut från Viby Äng. På sikt kommer det inte bli hållbart med all morgontrafik och 

där är bussen ett gott alternativ. 

Utöver detta skapas ännu ett problem, flaskhalsen med parkeringar vid pendelstationen. Med den 

takten som inflyttning sker kommer det snart inte finnas parkeringar för alla. Kostnad för 

utbyggnad torde vara större än en omläggning/förtätning av busstrafiken. Jag tycker 

parkeringarna är för de som verkligen måste ta bilen då de bor utanför bussområdet men för oss 

som bor i tätorten känns det märkligt att vi åker en och en i bil ner för att pendla. Visst går det att 

cykla eller gå, men inte för alla. Kommunen bör se till att busstrafiken kan täcka rusningstiderna 

bättre och ex. förlänga sträckningen till Viby Äng där det ny flyttar in mycket personer i de 

nybyggda områdena. Detta ger en bättre miljö, mindre stress, färre olyckor samt även påverkar 

klimatavtrycket.  

Hälsningar 

Peter Rodmar   

 

Skickat från min Samsung Galaxy-smartphone. 

-------- Originalmeddelande -------- 

Från: Kontaktcenter <kontaktcenter@habo.se> 

tel:072-326%203839
mailto:peter.rodmar@gmail.com
mailto:kontaktcenter@habo.se


Datum: 2020-02-25 07:24 (GMT+01:00)  

Till: "'peter.rodmar'" <peter.rodmar@gmail.com> 

Ämne: Synpunkt 2020/00052  

Hej Peter! 

Jag fick svar från förvaltningen som inte har fått in något medborgarförslag från dig. Du får gärna 

skicka in ditt förslag här. Jag ber IT-avdelningen titta på vårt formulär på hemsidan. 

Ha en fortsatt fin dag! 

Med vänlig hälsning 

Domenica Gerlach 

Enhetschef 

Håbo Kommun 

Kontaktcenter 

746 80 Bålsta 

Centrumleden 1 

Telefon 0171-525 00 

Fax 0171-563 33 

www.habo.se 

Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande 

Håbo kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer på 

habo.se/personuppgifter.  

mailto:peter.rodmar@gmail.com
http://www.habo.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 217 Dnr 2020/00307 

Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta med sig med-

borgarförslagets olika förslag i kommande dialoger med skötselrådet avse-

ende Viby friluftsområdes framtida utveckling.

Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget därmed anses fär-

digbehandlat med hänvisning till förvaltningens redovisning.  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med olika åtgärdsförslag för att göra 

Vibyspåret till ett område med MTB-cykling för alla. Förslaget omfattar föl-

jande åtgärdsförslag:  

- Bygga pumptrack och teknikbana inom röttmarkerat område

- Dra om slutdelen på befintligt MTB-spår

- Ordna en permanent transportsträcka mellan det stora MTB-spåret och ju-

niorbanan.

- Göra det tillåtet att anordna startplats för tävling.

- Bredda parkeringen

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Viby friluftsområde är ett 

mycket populärt rekreationsområde och att besökstrycket har ökat allt mer 

under åren. Hittills har områdets skötsel vilat på olika förvaltningar inom 

kommunen med olika ekonomiskt utrymme för att sköta och utveckla områ-

det. Under 2021 kommer ett skötselråd för Viby friluftsområde att skapas 

för att åstadkomma forum för dialog mellan kommun och föreningar i om-

rådet och för att kunna diskutera frågor avseende skötsel och utveckling. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att starta detta råd.  

Förvaltningen konstaterar vidare att medborgarförslagets olika förslag är 

mycket relevanta att hantera i dialogen kring områdets fortsatta utveckling. 

Flera av förslagen kräver också ingrepp i naturen i området, kan konkurrera 

med annan verksamhet i området och innebär större investeringskostnader.  

Därför föreslår förvaltningen att dessa frågor tas vidare i det kommande 

skötselrådet för vidare hantering där. På så vis kan de tas med och diskute-

ras utifrån ett helhetsperspektiv på området.  

Förvaltningen konstaterar att medborgarförslaget därmed varken kan avslås 

eller bifallas i dagsläget, men föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

Ärende 12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ta med sig förslaget till kommande dialoger kring utvecklingen av Viby fri-

luftsområde. Därmed föreslås förslaget vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 § 173 

– Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet. 

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Kommunfullmäktige har redan tagit ett beslut i denna frågan, och Kom-

munstyrelsen har ingen befogenhet att ta något annat beslut för nämndens 

räkning i detta ärende, jag hänvisar till ”Lex Tony Klaesson” samt SD in-

vändningar på förslaget till handikappsramp 

28 september tog KF följande beslut, och det gäller tills annat beslutats: 

§ 96 Dnr 2020/00307

Anmälan av nytt medborgarförslag: 

Utveckla 

Vibyspåret 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till tekniska 

nämnden för beredning och beslut.” 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 173 Dnr 2020/00307 

Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta med sig med-

borgarförslagets olika förslag i kommande dialoger med skötselrådet avse-

ende Viby friluftsområdes framtida utveckling.

Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget därmed anses fär-

digbehandlat med hänvisning till förvaltningens redovisning.     

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med olika åtgärdsförslag för att göra 

Vibyspåret till ett område med MTB-cykling för alla. Förslaget omfattar föl-

jande åtgärdsförslag:  

- Bygga pumptrack och teknikbana inom röttmarkerat område

- Dra om slutdelen på befintligt MTB-spår

- Ordna en permanent transportsträcka mellan det stora MTB-spåret och ju-

niorbanan.

- Göra det tillåtet att anordna startplats för tävling.

- Bredda parkeringen

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Viby friluftsområde är ett 

mycket populärt rekreationsområde och att besökstrycket har ökat allt mer 

under åren. Hittills har områdets skötsel vilat på olika förvaltningar inom 

kommunen med olika ekonomiskt utrymme för att sköta och utveckla områ-

det. Under 2021 kommer ett skötselråd för Viby friluftsområde att skapas 

för att åstadkomma forum för dialog mellan kommun och föreningar i om-

rådet och för att kunna diskutera frågor avseende skötsel och utveckling. 

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att starta detta råd.  

Förvaltningen konstaterar vidare att medborgarförslagets olika förslag är 

mycket relevanta att hantera i dialogen kring områdets fortsatta utveckling. 

Flera av förslagen kräver också ingrepp i naturen i området, kan konkurrera 

med annan verksamhet i området och innebär större investeringskostnader.  

Därför föreslår förvaltningen att dessa frågor tas vidare i det kommande 

skötselrådet för vidare hantering där. På så vis kan de tas med och diskute-

ras utifrån ett helhetsperspektiv på området.  

Förvaltningen konstaterar att medborgarförslaget därmed varken kan avslås 

eller bifallas i dagsläget, men föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ta med sig förslaget till kommande dialoger kring utvecklingen av Viby fri-

luftsområde. Därmed föreslås förslaget vara besvarat.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-16 KS 2020/00307 nr 97838 

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

Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta med sig

medborgarförslagets olika förslag i kommande dialoger med

skötselrådet avseende Viby friluftsområdes framtida utveckling.

2. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget därmed anses

färdigbehandlat med hänvisning till förvaltningens redovisning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med olika åtgärdsförslag för att göra 

Vibyspåret till ett område med MTB-cykling för alla. Förslaget omfattar 

följande åtgärdsförslag:  

- Bygga pumptrack och teknikbana inom röttmarkerat område

- Dra om slutdelen på befintligt MTB-spår

- Ordna en permanent transportsträcka mellan det stora MTB-spåret och

juniorbanan.

- Göra det tillåtet att anordna startplats för tävling.

- Bredda parkeringen

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Viby friluftsområde är ett 

mycket populärt rekreationsområde och att besökstrycket har ökat allt mer 

under åren. Hittills har områdets skötsel vilat på olika förvaltningar inom 

kommunen med olika ekonomiskt utrymme för att sköta och utveckla 

området. Under 2021 kommer ett skötselråd för Viby friluftsområde att 

skapas för att åstadkomma forum för dialog mellan kommun och föreningar 

i området och för att kunna diskutera frågor avseende skötsel och 

utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att starta detta råd.  

Förvaltningen konstaterar vidare att medborgarförslagets olika förslag är 

mycket relevanta att hantera i dialogen kring områdets fortsatta utveckling. 

Flera av förslagen kräver också ingrepp i naturen i området, kan konkurrera 

med annan verksamhet i området och innebär större investeringskostnader.  

Därför föreslår förvaltningen att dessa frågor tas vidare i det kommande 

skötselrådet för vidare hantering där. På så vis kan de tas med och 

diskuteras utifrån ett helhetsperspektiv på området.  

Förvaltningen konstaterar att medborgarförslaget därmed varken kan avslås 

eller bifallas i dagsläget, men föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

ta med sig förslaget till kommande dialoger kring utvecklingen av Viby 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-16 KS 2020/00307 nr 97838 

friluftsområde. Därmed föreslås förslaget vara besvarat. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektiv 

Barnperspektivet får beaktas i de framtida dialogerna avseende Viby 

friluftsområde, där medborgarförslagets förslag ska beaktas. 

Näringslivsperspektiv 

Näringslivsperspektivet får beaktas i de framtida dialogerna avseende Viby 

friluftsområde, där medborgarförslagets förslag ska beaktas.  

Uppföljning 

Beslutet föranleder ingen uppföljning 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren 

Plan- och exploateringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Hemsida 

Uppdragslista 
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Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Johan
Efternamn Hovgren
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort Bålsta
Telefonnummer dagtid
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo
Fler förslagsställare

 Ja
Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Utveckla Vibysspåret till att bli mer attraktivt för kommuninnevånarna genom att göra det till ett
spännande ”mecka” för MTB-cykling för alla.
• Detta genom att bl.a. bygga en pumptrack och teknikbana inom röttmarkerat område.
• Det befintliga MTB-spåret som nu funnits i nästan 10 år behöver dras om i slutdelen eftersom
den bebyggelse som tidigare inte fanns i samma utsträckning som nu, kan minska eventuella
konflikter samt ta bort de sämsta delarna av banan och dessutom göra den lättare att
underhålla om den placeras närmare motionsspåret. Det gäller en sträcka om ca 800 m som
behöver maskingrävas och fyllas med väggrus för att få till ett skönt flow med fokus att få ned
farten. Spåret behöver inte vara brett med ca 0,5 m. För omfattande arbete för ideella resurser
att utföra.Lokala cykelklubbens medlemmar kan sätta ut banan.
• Ordna en permanent transportsträcka(Magenta) som grusas mellan stora MTB spåret(Blått)
ihop med Juniorbanan(Gult)
• Göra det tillåtet och möjligt att tillfälligt kunna anordna en startplats och startsträcka för
tävling(lila). Banan sätts dagarna innan tävling med hjälp av band/stakkäppar samt gräset
klipps. Tävling ca 1-2ggr/år
• Bredda parkeringen.

Ladda upp dokument
Ladda upp tillhörande dokument Motionsförslag_MTB Vibyspåret.docx

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun

1 (2)
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hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: 07F-5AD
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 218 Dnr 2021/00084 

Medborgarförslag: Flera "Smultronställen i naturen" 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag med hänvisning

till förvaltningens redan pågående arbete i frågan.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att utnämna fler platser 

i Håbo kommun till nya ”Smultronställen i naturen”. Detta skulle bidra till 

att kommuninvånare och andra besökare lättare hittar och upptäcker dessa 

platser. Förslagsställaren namnger också ett antal platser, såsom Frösunda-

vik, Varpsundsstenen, Granbacken, Fornborgen vid Draget och Radbyn 

Brunnsta som skulle kunna vara aktuella.  

Förvaltningen arbetar redan aktivt med den typ av arbete som avses i med-

borgarförslaget.  

Det senaste i raden av smultronställen, Frösundaviks strandpark, invigdes 

den 22 juni i år. 

Vad gäller Varpsundstenen så har kommunen beviljats kulturmiljöbidrag 

från Länsstyrelsen för att röja runt stenen och förse platsen med en informat-

ionsskylt. I samband med detta kommer även Upplandsleden att dras om 

något för att minska slitaget vid stenen. Detta arbete görs under 2021. Även 

Skörby gravfält kommer att röjas och förses med information under året 

med hjälp av kulturmiljöbidrag. Under 2020 röjdes även fornlämningar vid 

Knarrbacken och en skylt kommer att sättas upp under året. 

Granbacken vid Shell finns med i kommunens naturvårdsplan och förvalt-

ningen arbetar just nu för att området ska kunna hägnas och börja betas un-

der de närmaste åren. För detta krävs dock vissa investeringsmedel. 

Fornborgen vid Draget ligger i Upplands-Bor kommun och sköts av frilufts-

främjandet i Håbo. Vandringsleden (Vandrarleden) som går i området är 

dock mycket välbesökt av Bålstabor. Genom Håbo kommuns LONA-

projekt Hitta ut i Håbo kommer stigen från Bålsta station till stigstarten för 

Vandrarleden att märkas upp under 2021 samt ta fram en ny entrétavla till 

Vandrarleden. Inom LONA projektet kommer även fler stigar att märkas 

upp, rastplatser tillskapas samt information sättas upp. 

I dagsläget finns det dock inga liknande planer för Brunnsta. 

Med hänvisning till det arbete som genomförs runt om i kommunen och på 

näst intill alla de platser som förslagsställaren nämner i sitt förslag föreslår 

förvaltningen kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.  

Ärende 13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 § 174 

– Medborgarförslag: Flera Smultronställen i naturen

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens för-

slag till beslut och finner att så är fallet. 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 174 Dnr 2021/00084 

Medborgarförslag: Flera "Smultronställen i naturen" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag med hänvisning

till förvaltningens redan pågående arbete i frågan.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att utnämna fler platser 

i Håbo kommun till nya ”Smultronställen i naturen”. Detta skulle bidra till 

att kommuninvånare och andra besökare lättare hittar och upptäcker dessa 

platser. Förslagsställaren namnger också ett antal platser, såsom Frösunda-

vik, Varpsundsstenen, Granbacken, Fornborgen vid Draget och Radbyn 

Brunnsta som skulle kunna vara aktuella.  

Förvaltningen arbetar redan aktivt med den typ av arbete som avses i med-

borgarförslaget.  

Det senaste i raden av smultronställen, Frösundaviks strandpark, invigdes 

den 22 juni i år. 

Vad gäller Varpsundstenen så har kommunen beviljats kulturmiljöbidrag 

från Länsstyrelsen för att röja runt stenen och förse platsen med en informat-

ionsskylt. I samband med detta kommer även Upplandsleden att dras om 

något för att minska slitaget vid stenen. Detta arbete görs under 2021. Även 

Skörby gravfält kommer att röjas och förses med information under året 

med hjälp av kulturmiljöbidrag. Under 2020 röjdes även fornlämningar vid 

Knarrbacken och en skylt kommer att sättas upp under året. 

Granbacken vid Shell finns med i kommunens naturvårdsplan och förvalt-

ningen arbetar just nu för att området ska kunna hägnas och börja betas un-

der de närmaste åren. För detta krävs dock vissa investeringsmedel. 

Fornborgen vid Draget ligger i Upplands-Bor kommun och sköts av frilufts-

främjandet i Håbo. Vandringsleden (Vandrarleden) som går i området är 

dock mycket välbesökt av Bålstabor. Genom Håbo kommuns LONA-

projekt Hitta ut i Håbo kommer stigen från Bålsta station till stigstarten för 

Vandrarleden att märkas upp under 2021 samt ta fram en ny entrétavla till 

Vandrarleden. Inom LONA projektet kommer även fler stigar att märkas 

upp, rastplatser tillskapas samt information sättas upp. 

I dagsläget finns det dock inga liknande planer för Brunnsta. 

Med hänvisning till det arbete som genomförs runt om i kommunen och på 

näst intill alla de platser som förslagsställaren nämner i sitt förslag föreslår 

förvaltningen kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.     



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Flera Smultronställen i naturen

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-20 KS 2021/00084 nr 101929 

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

Medborgarförslag: Flera "Smultronställen i naturen" 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag med

hänvisning till förvaltningens redan pågående arbete i frågan.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att utnämna fler platser 

i Håbo kommun till nya ”Smultronställen i naturen”. Detta skulle bidra till 

att kommuninvånare och andra besökare lättare hittar och upptäcker dessa 

platser. Förslagsställaren namnger också ett antal platser, såsom 

Frösundavik, Varpsundsstenen, Granbacken, Fornborgen vid Draget och 

Radbyn Brunnsta som skulle kunna vara aktuella.  

Förvaltningen arbetar redan aktivt med den typ av arbete som avses i 

medborgarförslaget.  

Det senaste i raden av smultronställen, Frösundaviks strandpark, invigdes 

den 22 juni i år. 

Vad gäller Varpsundstenen så har kommunen beviljats kulturmiljöbidrag 

från Länsstyrelsen för att röja runt stenen och förse platsen med en 

informationsskylt. I samband med detta kommer även Upplandsleden att 

dras om något för att minska slitaget vid stenen. Detta arbete görs under 

2021. Även Skörby gravfält kommer att röjas och förses med information 

under året med hjälp av kulturmiljöbidrag. Under 2020 röjdes även 

fornlämningar vid Knarrbacken och en skylt kommer att sättas upp under 

året. 

Granbacken vid Shell finns med i kommunens naturvårdsplan och 

förvaltningen arbetar just nu för att området ska kunna hägnas och börja 

betas under de närmaste åren. För detta krävs dock vissa investeringsmedel. 

Fornborgen vid Draget ligger i Upplands-Bor kommun och sköts av 

friluftsfrämjandet i Håbo. Vandringsleden (Vandrarleden) som går i området 

är dock mycket välbesökt av Bålstabor. Genom Håbo kommuns LONA-

projekt Hitta ut i Håbo kommer stigen från Bålsta station till stigstarten för 

Vandrarleden att märkas upp under 2021 samt ta fram en ny entrétavla till 

Vandrarleden. Inom LONA projektet kommer även fler stigar att märkas 

upp, rastplatser tillskapas samt information sättas upp. 

I dagsläget finns det dock inga liknande planer för Brunnsta. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-20 KS 2021/00084 nr 101929 

Med hänvisning till det arbete som genomförs runt om i kommunen och på 

näst intill alla de platser som förslagsställaren nämner i sitt förslag föreslår 

förvaltningen kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt, arbetet är redan pågående.  

Barnperspektivet 

Att främja platser i naturen gynnar givetvis barn som får fler platser att 

besöka och leka på med familj, vänner, skolklasser och liknande.  

Näringslivsperspektivet 

Genom att fler besöksmål tillskapas i kommunen kan också näringslivet 

gynnas, då kommunen får fler besökare.  

Uppföljning 

Verkställighet av medborgarförslag och motioner följs upp regelbundet 

genom rapport till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Flera Smultronställen i naturen

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

Kommunekolog 

Uppdragslista 

Hemsida  



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Anna
Efternamn Söder Rytterholm
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort Bålsta
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo
Fler förslagsställare

 Ja
Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Håbo kommun är en fantastisk kommun med höga naturvärden och den är rik på
fornhistoriska lämningar. Ett sätt att uppmärksamma dessa samt få både kommuninvånare
och andra besökare att hitta till dessa platser är genom verksamheten "Smultronställen
i naturen", som Upplandsstiftelsen arbetar med tillsammans med kommunerna. På
Upplandsstiftelsens hemsida står att läsa följande: "Till ett smultronställe ska det vara lätt att
hitta, och väl framme ska alla förutsättningar finnas för ett bra besök.
Ett smultronställe är ett utflyktsmål med höga natur- och friluftsvärden som är trevligt och
lättillgängligt för besökare."
Trots alla fina platser som finns i vår kommun finns idag endast tre sådana här smultronställen
. Det är Granåsen/Kvarnkojan; Biskopseken på Biskops Arnö samt Kalmarnäs. Vad jag förstått
jobbar man med att även Frösundavik ska bli ett smultronställe.
Mitt förslag är att man jobbar ytterligare med att utöka antal smultronställen och tar under
övervägande följande platser:
- Varpsund och runstenen som finns här.
- Granbacken med sina ekar.
- Fornborgen vid Draget
- Radbyn Brunnsta och hällristningen som finns här.
Ett utnämnande av dessa platser till smultronställe skulle förstås också innebära ett behov av
översikt av parkeringsmöjligheter, skyltning samt eventuellt iordningställande och utmärkning
av vandringsledled. Men, allt arbete med att tillgängliggöra det fina som finns i kommunen
kommer ju kommuninvånare till del och kan även på sikt kanske få en besöksnäring att
utvecklas.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun

1 (2)



Håbo kommun
Motion2.0

hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: 97B-7E4

2 (2)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 219 Dnr 2019/00461 

Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvis-

ning till förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förbjuda/begränsa 

användningen av fyrverkerier genom att förbjuda privatpersoner att köpa 

och smälla av fyrverkeripjäser, förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser 

samt att samordna ett kommunalt organiserat fyrverkeri på nyårsafton.  

När det gäller förbud av fyrverkerier konstaterar förvaltningen att kommu-

nen inte har juridiska möjligheter att förbjuda försäljning av fyrverkerier. 

Detta är en statlig fråga och inte heller regeringen kan förbjuda fyrverkerier 

godkända för EU-marknaden. Kommunen kan endast meddela restriktioner 

kring användandet. Detta görs i kommunens ordningsföreskrifter. Där fram-

går att  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 

andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela kommu-

nen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet: 

Nyårsafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 

största möjliga hänsyn till omgivningen.  

Detta innebär att kommunen i dagsläget redan meddelar begränsningar i an-

vändandet.  

Tilläggas kan att kommunens ordningsföreskrifter för närvarande är under 

revidering. I revideringen beaktas möjligheten att korta av tiderna som är 

Ärende 14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

undantagna från tillståndskravet för att därmed begränsa användandet till en 

kortare tidsperiod. 

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att med-

borgarförslaget ska avslås.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 § 175 

Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 175 Dnr 2019/00461 

Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvis-

ning till förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förbjuda/begränsa 

användningen av fyrverkerier genom att förbjuda privatpersoner att köpa 

och smälla av fyrverkeripjäser, förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser 

samt att samordna ett kommunalt organiserat fyrverkeri på nyårsafton.  

När det gäller förbud av fyrverkerier konstaterar förvaltningen att kommu-

nen inte har juridiska möjligheter att förbjuda försäljning av fyrverkerier. 

Detta är en statlig fråga och inte heller regeringen kan förbjuda fyrverkerier 

godkända för EU-marknaden. Kommunen kan endast meddela restriktioner 

kring användandet. Detta görs i kommunens ordningsföreskrifter. Där fram-

går att  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 

andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela kommu-

nen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet: 

Nyårsafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 

största möjliga hänsyn till omgivningen.  

Detta innebär att kommunen i dagsläget redan meddelar begränsningar i an-

vändandet.  

Tilläggas kan att kommunens ordningsföreskrifter för närvarande är under 

revidering. I revideringen beaktas möjligheten att korta av tiderna som är 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

undantagna från tillståndskravet för att därmed begränsa användandet till en 

kortare tidsperiod. 

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att med-

borgarförslaget ska avslås.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2019/00461 nr 101997 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 

Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med

hänvisning till förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förbjuda/begränsa 

användningen av fyrverkerier genom att förbjuda privatpersoner att köpa 

och smälla av fyrverkeripjäser, förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser 

samt att samordna ett kommunalt organiserat fyrverkeri på nyårsafton.  

När det gäller förbud av fyrverkerier konstaterar förvaltningen att 

kommunen inte har juridiska möjligheter att förbjuda försäljning av 

fyrverkerier. Detta är en statlig fråga och inte heller regeringen kan förbjuda 

fyrverkerier godkända för EU-marknaden. Kommunen kan endast meddela 

restriktioner kring användandet. Detta görs i kommunens 

ordningsföreskrifter. Där framgår att  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 

andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 

kommunen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet: 

Nyårsafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 

största möjliga hänsyn till omgivningen.  

Detta innebär att kommunen i dagsläget redan meddelar begränsningar i 

användandet.  

Tilläggas kan att kommunens ordningsföreskrifter för närvarande är under 

revidering. I revideringen beaktas möjligheten att korta av tiderna som är 

undantagna från tillståndskravet för att därmed begränsa användandet till en 

kortare tidsperiod. 

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget ska avslås.   



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2019/00461 nr 101997 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet får beaktas i anslutning till pågående revidering av 

ordningsföreskrifterna.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får beaktas i anslutning till pågående revidering av 

ordningsföreskrifterna.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställare 

Hemsida 

Uppdragslista  



Håbo kommun
Motion2.0

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Behörighet
Förnamn Anders
Efternamn Gerlach
Folkbokföringsadress
Postnummer
Ort
Telefonnummer dagtid
E-postadress
Folkbokförd i Håbo
Fler förslagsställare

  Ja
Nej

Utbildning
Formulera förslaget

Förslag på att få bort problemet med att smälla av fyrverkeripjäser på andra dagar än
nyårsafton.
Förbjud privatpersoner att köpa och smälla av alla sorters fyrverkeripjäser, fyrverkeritårtor och
smällare.
Förbjud försäljningen av fyrverkeripjäser, fyrverkeritårtor och smällare.
Samordna istället ett gemensamt firande med ett ordentligt fyrverkeri från kommunens sida
centralt i Bålsta och Skokloster.
Liknande midsommarfirandet.
Då kan de med husdjur och barn som är rädda för höga smällar reglera det här bättre.
Då minskar olycksrisken och skaderisken för alla och det blir även mindre nedskräpning i vår
kommun.

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Dataskyddsförordningen Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att erbjuda möjlighet att
lämna medborgarförslag eller motion via e-tjänsten. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1
e i Dataskyddsförordningen, behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller
som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av
dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo kommun
hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på https://www.habo.se/
personuppgifter.

Support-Id: DF2-7FD

1 (1)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 220 Dnr 2021/00102 

Motion: Förskola i Krägga 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende för-

skola i Krägga. I motionen föreslås att: 

* Kommunen ska utreda möjligheten att etablera en mindre förskola i, eller i

nära anslutning till, Krägga i privat och/eller kommunal regi, samt

* Kommunen verkar för att etablera en mindre förskola i, eller i nära anslut-

ning till, Krägga.

Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till bland annat att det finns intresse hos externa aktörer för en 

dialog med förvaltningen avseende etablering av en förskola i området.  

Ungefär samtidigt som barn- och utbildningsnämnden lämnade sitt yttrande 

fattade kommunfullmäktige beslut i ärende 2018/00474, vilket avsåg etable-

ring av förskolor i Krägga och Viby Äng. I detta ärende beslutade kommun-

fullmäktige att genomföra en förstudie avseende etablerandet av en förskola 

i Krägga, samt att denna förstudie ska redovisas till kommunstyrelsen senast 

i oktober 2021. 

Då både barn- och utbildningsnämndens yttrande och kommunfullmäktiges 

tidigare beslut ligger i linje med det som Sverigedemokraterna föreslår i sin 

motion föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller motionen.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Förskola i Krägga

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande

– Barn- och utbildningsnämndens barnkonsekvensanalys

– Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska underlag

- Kommunfullmäktiges beslut KF 2021-05-10 § 70

Ärende 15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-

ningens förslag och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 182 Dnr 2021/00102 

Motion: Förskola i Krägga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till för-

valtningens bedömning.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende för-

skola i Krägga. I motionen föreslås att: 

* Kommunen ska utreda möjligheten att etablera en mindre förskola i, eller i

nära anslutning till, Krägga i privat och/eller kommunal regi, samt

* Kommunen verkar för att etablera en mindre förskola i, eller i nära anslut-

ning till, Krägga.

Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till bland annat att det finns intresse hos externa aktörer för en 

dialog med förvaltningen avseende etablering av en förskola i området.  

Ungefär samtidigt som barn- och utbildningsnämnden lämnade sitt yttrande 

fattade kommunfullmäktige beslut i ärende 2018/00474, vilket avsåg etable-

ring av förskolor i Krägga och Viby Äng. I detta ärende beslutade kommun-

fullmäktige att genomföra en förstudie avseende etablerandet av en förskola 

i Krägga, samt att denna förstudie ska redovisas till kommunstyrelsen senast 

i oktober 2021. 

Då både barn- och utbildningsnämndens yttrande och kommunfullmäktiges 

tidigare beslut ligger i linje med det som Sverigedemokraterna föreslår i sin 

motion föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller motionen.     

Beslutsunderlag 

– Motion: Förskola i Krägga

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande

– Barn- och utbildningsnämndens barnkonsekvensanalys

– Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska underlag

- Kommunfullmäktiges beslut KF 2021-05-10 § 70



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2021/00102 nr 101974 

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

Motion: Förskola i Krägga 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till

förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende 

förskola i Krägga. I motionen föreslås att: 

 Kommunen ska utreda möjligheten att etablera en mindre förskola i,

eller i nära anslutning till, Krägga i privat och/eller kommunal regi,

samt

 Kommunen verkar för att etablera en mindre förskola i, eller i nära

anslutning till, Krägga.

Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till bland annat att det finns intresse hos externa aktörer för en 

dialog med förvaltningen avseende etablering av en förskola i området.  

Ungefär samtidigt som barn- och utbildningsnämnden lämnade sitt yttrande 

fattade kommunfullmäktige beslut i ärende 2018/00474, vilket avsåg 

etablering av förskolor i Krägga och Viby Äng. I detta ärende beslutade 

kommunfullmäktige att genomföra en förstudie avseende etablerandet av en 

förskola i Krägga, samt att denna förstudie ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 

Då både barn- och utbildningsnämndens yttrande och kommunfullmäktiges 

tidigare beslut ligger i linje med det som Sverigedemokraterna föreslår i sin 

motion föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller motionen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Då kommunfullmäktige redan har beslutat att genomföra en förstudie i 

Krägga medför ett bifall av motionen således inga ytterligare kostnader 

utöver tidigare fattat beslut. Däremot behöver de ekonomiska 

konsekvenserna utredas vidare i förstudien.  

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att det kan komma 

att krävas ändrad barnpeng om en mindre förskola ska kunna bedrivas inom 

givna ekonomiska budgetramar. Inför en eventuell etablering behöver detta 

utredas vidare.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2021/00102 nr 101974 

Barnperspektivet 

Barnets bästa beaktas genom ovan föreslagna beslut. Se 

barnkonsekvensanalys tillhörande barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet får utredas i kommande utredningar. 

Uppföljning 

Verkställighet av motioner följs upp regelbundet genom rapport till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Förskola i Krägga

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande

– Barn- och utbildningsnämndens barnkonsekvensanalys

– Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska underlag

– Kommunfullmäktiges beslut KF 2021-05-10 § 70

__________ 

Beslut skickas till 

Motionären 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden  

Plan- och exploateringsavdelningen 

Fastighetsenheten 





Beslut 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-29 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
AnvNamn, AnvFritext1  

Barnkonsekvensanalys  

Barn- och utbildningsnämndens checklista inför beslut som rör barn 
Ärenderubrik Diarienr 

Motion:Förskola i Krägga BOU 2021/00059 nr 61257 
Datum Handläggare 

2021-04-08 Anna H Walterholm 

Barnkonsekvensanalysen har sin utgångspunkt i barnrättsperspektivet, d v s hänsyn till barns/barnets rättigheter i 

samband med åtgärder och beslut som rör barn. Barnperspektiv, som också är en del av analysen, innebär att en 

vuxen uttalar sig om något som rör barn. Hänsyn till barns perspektiv handlar om barns/barnets synpunkter, d v s 

det barn/barnet själv uttrycker. Det kan tas omhand genom att ställa direkta frågor. Barn ska ges möjlighet till 

inflytande med hänsyn till ålder och mognad.  

Berörs barn direkt eller indirekt av beslutet? 

Ja (Om ja, besvara frågorna) Nej 

Beskriv vilka grupper av barn som berörs av beslutet 

Barn vars vårdnadshavare i förskoleålder (1-5 år) som önskar placering på förskola i upptagningsområdet Krägga. 

Innebär beslutet barns bästa enligt artikel 3 i Barnkonventionen? 

Ja Nej 

Om nej, motivera varför 

Hänsyn har tagits till barns sociala, ekonomiska och/eller kulturella rättigheter. 

Ja Nej 

Om nej, motivera varför. 



Beslut 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-29 «Databas» «Diarienr» nr 
«dokDokid» 

Hänsyn har tagits till barns hälsa och utveckling, behov och/eller säkerhet. 

Ja Nej 

Om nej, motivera varför 

Hänsyn har tagits till möjligheten för barn med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar att få sina 
behov tillgodosedda? 

Ja Nej 

Om nej, motivera varför 

Sammantagen bedömning  

Helhetsbedömning av alla relevanta faktorer som påverkar barnets rättigheter. 
Barnperspektivet 

I Krägga är totalt per dags datum 2021-04-06  94 barn folkbokförda i förskoleålder. 75 av dessa är placerade på förskolor i 

egen och fristående regi i centrala Bålsta. 2 barn står i kö för placering och 17 barn är inte i kö för placering eller placerade i 

förskoleverksamhet. Av dessa 17 är 11 under 1 år.  

Beslutet innebär att barns bästa har beaktats då samtliga barn där vårdnadshavare har önskat förskola har en placering och 

därmed kan anses få rätten till lärande och undervisning i förskola uppfylld.  

Vidare finns plats inom garantitid i förskola i centralorten för de vårdnadshavare som anmält behov av omsorg och för 

närvarande är placerade i kö. Detta gäller även för framtida behov av omsorg från övriga vårdnadshavare som ännu inte står 

i kö då det finns lediga platser i redan befintliga förskolor i Bålsta. Befolkningsprognosen 2021 visar färre folkbokförda barn 

är förväntat i kommunen vilket gör att redan etablerade förskolor för närvarande fyller beräknat behov av förskoleplatser.    



Motion öppnande av en mindre förskola Krägga 

Kostnad pedagogisk personal för framtida förskola egen regi i Krägga Underlag för kostnad: 
4 avd. Intäkter/Kostnader Barnpeng: kr/barn/mån 
2 x 16 barn + 2 x 22 barn 1-3 år 9 016 
1 förskollärare + 2,75 barnskötare/ adv. 4-5 år 6 117 

Intäkter: -6 692´ -6 691 920 Lön 2021: 

Personalkostnader: 7720´ 7 720 000 Underskott 
Fsk 
100 % /adv. 

37,500 + löne-
ökning 2021 650´ 

Rektor: 430´ 430 000 1 458 080 
Bsk 
100 % /adv. 

27,000 + löne-
ökning 2021 465´ 

Bsk 
75 % /avd. 

27,000 + löne-
ökning 2021 350´ 

Rektor 50 % 
50,000 + löne-
ökning 2021 430´ 

4 avd: Intäkter/Kostnader 
2 x 16 barn + 2 x 22 barn 
1 förskollärare + 3,0 barnskötare/ avd. 

Intäkter: -6 692´ -6 691 920
Personalkostnader: 8180´ 8 180 000 Underskott 
Rektor: 430´ 430 000 1 918 080 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 73 Dnr 2021/00059 

Yttrande gällande motion: Förskola i Krägga 

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla

motionen om att utreda möjligheten att etablera en mindre förskola i, el-

ler i nära anslutning till, Krägga privat och/eller i kommunal regi.

2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla

motionen om att verka för att etablera en fristående förskola i Krägga.

3. Barn och utbildningsnämnden yttrar sig över motion: Förskola i Krägga

enligt nedan

Sammanfattning  

Motion har inkommit från Sverigedemokraterna till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige som har vidareremitterat denna till barn- och utbild-

ningsnämnden den 2021-03-02 för yttrande. 

Sverigedemokraterna föreslår att: 

-Kommunen utreder möjligheten att etablera en mindre förskola i, eller i

nära anslutning till, Krägga privat och/eller i kommunal regi.

-Kommunen verkar för att etablera en mindre förskola i, eller i nära anslut-

ning till, Krägga

Barn- och utbildningsförvaltningen har berett förslaget om att bedriva 

kommunal och fristående förskoleverksamhet i enlighet med förslaget att 

bedriva en mindre enhet av förskola.  

Tidigare utredning finner att förslaget inte ger hållbara ekonomiska förut-

sättningar för förskoleverksamhet i kommunal egen regi utifrån gällande av 

kommunfullmäktige beslutade budgetstyrprinciper i Håbo kommun.  

En mindre förskola kräver större personaltäthet för att klara av att ge en lik-

värdig servicenivå som större enheter med förskoleverksamhet. Det ekono-

miska underlaget påvisar utifrån olika faktorer ett underskott för pedagogisk 

personal med cirka 1,5- 2 miljoner kronor per förskoleenhet om fyra avdel-

ningar i kommunal egen regi.  

Med dessa ekonomiska förutsättningar finns därmed en stor risk att barn-

gruppens storlek ökas för att få en budget i balans.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ett framtida beslut om en förskola i kommunal egen regi kommer således 

också kräva ett beslut om ändrad barnpeng för att verksamheten ska kunna 

bedrivas inom givna ekonomiska budgetramar. 

Fristående huvudmän har visat intresse för etablering men gör bedömningen 

att nuvarande underlag med boende barn i förskoleålder i Krägga är för litet 

utifrån fattade budgetförutsättningar.  Det finns däremot ett intresse för att 

återkomma i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen under 2022 för 

att göra en ny bedömning för en eventuell etablering av förskola i området.   

Barn och utbildningsnämnden föreslår mot ovanstående att kommunfull-

mäktige att bifalla motionen om att utreda möjligheten att etablera en 

mindre förskola i, eller i nära anslutning till, Krägga privat och/eller i kom-

munal regi. 

Barn och utbildningsnämnden ställer sig även positiva till att verka för att en 

fristående huvudman etablerar en förskola i Krägga.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse yttrande

– Motion Förskola i Krägga, inkommen 2021-02-22

– Ekonomiskt underlag

– Barnkonsekvensanalys

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 70 Dnr 2018/00474 

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en förstudie avseende

etablerandet av en förskola i Krägga. Förstudien ska redovisas till

kommunstyrelsen senast i oktober 2021.

2. Kommunfullmäktige bifaller motionens andra attsats

(Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare

förskolor enligt villa/parhusmodellen) och uppmanar samtidigt barn- och

utbildningsnämnden att i förberedelsefasen när nya förskolor planeras,

beakta möjligheten att kostnadseffektivt etablera mindre förskolor.

Sammanfattning 

Motion från Bålstapartiet har inkommit till kommunfullmäktige. Motionen 

har remitterats från kommunstyrelsen till barn och utbildningsnämnden för 

yttrande. 

Bålstapartiet föreslår att: 

-Kommunfullmäktige beslutar att projektera två nya förskolor enligt den

föreslagna modellen i Krägga och i Viby Äng.

-Kommunfullmäktige undersöker behov och möjligheter för ytterligare för-

skolor enligt denna modellen.

Motionen visar på ett mer flexibelt byggande av förskolor, där kommunen 

kan avyttra fastigheten till bostäder om behovet av förskola förändras. 

Genom att byggnaden framåt ska kunna fungera som villa finns mindre 

tillagningskök för varje avdelning om så önskas. 

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat ett yttrande över motionen. 

Svaret utmynnar i förslag att avslå motionen med anledning av svårigheten 

att etablera och bedriva flera mindre förskolor utifrån gällande lagar och 

styrdokument för verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden föreslår 

även av ekonomiska skäl att motionen ska avslås, då en mindre 

förskoleenhet kräver större personaltäthet för att kunna genomföra 

undervisning enligt de krav som ställs.  

Planavdelningen påvisar att i både Krägga och Viby äng finns det 

detaljplanelagda tomter för förskola. Gemensamt för båda tomterna (och 

alla andra tomter för förskolor i kommunen) är att endast (för-

)skolverksamhet är tillåten. En eventuell framtida omvandling till bostäder 

(enligt modellen i motionen) skulle därmed kräva ändring av detaljplanen. 

Dock kan modellen ges tillfälliga byggnadslov fem år med möjlighet att 

förlänga i ytterligare en femårsperiod. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-10 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Kommunstyrelsen anser det värt att beakta modellen i förberedelsefasen för 

nya förskolor, men vill inte peka ut i exakt vilka geografiska områden 

modellen ska testas. Det ansvaret ligger på Barn- och utbildningsnämnden.  

Kommunstyrelsen noterar också att under handläggningstiden har Barn- och 

utbildningsnämnden vid sammanträde 2020-09-30 beslutat (BOU 

2020/00126 § 117) att förvaltningschef ska beställa en utredning avseende 

förskolor med fyra avdelningar. I ett delegationsbeslut av förvaltningschefen 

för barn- och utbildningsförvaltningen 2020-11-05 beställs en utredning av 

inriktningens påverkan, av planchef på kommunstyrelsens förvaltning (BOU 

2020/00126 nr 59790). 

Att bygga förskolor efter den modell motionären föreslår kan vara ett 

alternativ att utreda för att möjliggöra etablering av mindre förskoleenheter. 

Motionens intention om att kostnadseffektivt etablera förskolor, som har 

möjlighet att omvandlas till annat bruk när behovet av förskola upphört, bör 

tas in i ovannämnda utredning. 

Mot bakgrunden ovan föreslår kommunstyrelsens förvaltning att motionens 

första att-sats avslås och att den andra att-satsen antas.  

Beslutsunderlag 

KS 2021-04-26 § 118 

KSAU 2021-04-12 § 104 

Tjänsteskrivelse 

Motion Nya förskolor i Krägga och Viby Äng, inkommen 2018-06-21. 

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2018-10-31 § 117 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Tekniska nämnden 

Motionär 

Uppdragslista 

Hemsida 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 225 Dnr 2021/00296 

Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden tilläggsbudget, endast

för år 2021, om 9,3 miljoner kronor baserat på den senaste prognosen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utgiften finansieras genom att sänka

budgeten för årets resultat.

Sammanfattning 

Vid delårsuppföljningen per mars prognostiserar socialnämnden ett under-

skott mot budget med 9,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på fler 

placeringar än budgeterat samt högre kostnader för försörjningsstöd än bud-

get.  

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 

kronor genom minskning på administrativt stöd och sänkt budget för före-

ningsbidrag. Socialförvaltningen har också föreslagit åtgärder motsvarande 

2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte genomföra. De åtgärder som 

föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, avgiftsbelägga fa-

miljerådgivning och avveckling av förvaltningens nystartade arbetsmark-

nadsenhet som samfinansieras med vård- och omsorgsnämnden. 

Tilläggsbudget ska enligt kommunens ekonomistyrregler tillämpas med stor 

restriktivitet. 

Tilläggsbudget föreslås avse endast år 2021. Budgetram för år 2022 för so-

cialnämnden behandlas och beslutas i samband med kommunens budget in-

för år 2022, där begäran beaktas. 

Finansiering sker genom att minska årets budgeterade resultat, från 27,7 

miljoner kronor till 18,4 miljoner kronor. Prognosen från delårsuppföljning-

en i mars visade ett resultat på -35,6 miljoner kronor (exklusive exploate-

ringsintäkter och investeringsbidrag), dock är socialnämndens underskott 

med 9,3 miljoner inräknat i det resultatet.  

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbeta för att hålla 

budget i balans och vidta åtgärder vid behov.  

Beslutsunderlag 

– Beslut i socialnämnden §29, Dnr 2021/00016 2021-05-11

Ärende 16



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Socialnämnden 

Ekonomi 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 178 Dnr 2021/00296 

Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden tilläggsbudget, endast

för år 2021, om 9,3 miljoner kronor baserat på den senaste prognosen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utgiften finansieras genom att sänka

budgeten för årets resultat.

Sammanfattning 

Vid delårsuppföljningen per mars prognostiserar socialnämnden ett under-

skott mot budget med 9,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst på fler 

placeringar än budgeterat samt högre kostnader för försörjningsstöd än bud-

get.  

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 

kronor genom minskning på administrativt stöd och sänkt budget för före-

ningsbidrag. Socialförvaltningen har också föreslagit åtgärder motsvarande 

2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte genomföra. De åtgärder som 

föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, avgiftsbelägga fa-

miljerådgivning och avveckling av förvaltningens nystartade arbetsmark-

nadsenhet som samfinansieras med vård- och omsorgsnämnden. 

Tilläggsbudget ska enligt kommunens ekonomistyrregler tillämpas med stor 

restriktivitet. 

Tilläggsbudget föreslås avse endast år 2021. Budgetram för år 2022 för so-

cialnämnden behandlas och beslutas i samband med kommunens budget in-

för år 2022, där begäran beaktas. 

Finansiering sker genom att minska årets budgeterade resultat, från 27,7 

miljoner kronor till 18,4 miljoner kronor. Prognosen från delårsuppföljning-

en i mars visade ett resultat på -35,6 miljoner kronor (exklusive exploate-

ringsintäkter och investeringsbidrag), dock är socialnämndens underskott 

med 9,3 miljoner inräknat i det resultatet.  

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbeta för att hålla 

budget i balans och vidta åtgärder vid behov.   

Beslutsunderlag 

– Beslut i socialnämnden §29, Dnr 2021/00016 2021-05-11



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-02 KS 2021/00296 nr 102588 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Ekonomiavdelningen  
Mikael Mortensen, tf ekonomichef 
0171-52841 
mikael.mortensen@habo.se 

Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden tilläggsbudget,

endast för år 2021, om 9,3 miljoner kronor baserat på den senaste

prognosen.

2. Kommunfullmäktige beslutar att utgiften finansieras genom att sänka

budgeten för årets resultat

Sammanfattning 

Vid delårsuppföljningen per mars prognostiserar socialnämnden ett 

underskott mot budget med 9,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst 

på fler placeringar än budgeterat samt högre kostnader för försörjningsstöd 

än budget.  

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 

kronor genom minskning på administrativt stöd och sänkt budget för 

föreningsbidrag. Socialförvaltningen har också föreslagit åtgärder 

motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte genomföra. De 

åtgärder som föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, 

avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av förvaltningens 

nystartade arbetsmarknadsenhet som samfinansieras med vård- och 

omsorgsnämnden. 

Tilläggsbudget ska enligt kommunens ekonomistyrregler tillämpas med stor 

restriktivitet. 

Tilläggsbudget föreslås avse endast år 2021. Budgetram för år 2022 för 

socialnämnden behandlas och beslutas i samband med kommunens budget 

inför år 2022, där begäran beaktas. 

Finansiering sker genom att minska årets budgeterade resultat, från 27,7 

miljoner kronor till 18,4 miljoner kronor. Prognosen från 

delårsuppföljningen i mars visade ett resultat på -35,6 miljoner kronor 

(exklusive exploateringsintäkter och investeringsbidrag), dock är 

socialnämndens underskott med 9,3 miljoner inräknat i det resultatet.  

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbeta för att hålla 

budget i balans och vidta åtgärder vid behov.   

Ärendet 

Socialnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag i samband 

med delårsuppföljning mars. 

mailto:mikael.mortensen@habo.se


TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-07-02 KS 2021/00296 nr 102588 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Framgår ovan. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet är beaktat då bland annat polarverksamheten är bibehållen. 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt. 

Uppföljning 

I delårsbokslutet samt ny helårsprognos. 

Beslutsunderlag 

– Beslut i socialnämnden §29, Dnr 2021/00016 2021-05-11

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden  

Ekonomiavdelningen 









SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 227 Dnr 2020/00231 

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

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar barn- och utbildningsnämndens redovisning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168, med

hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande över nämndens på-

gående arbete för att öka andelen behöriga lärare, därmed är avslutat.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 

åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i kommu-

nens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade, i beslut BOU § 78 2020, ett ytt-

rande till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det arbete 

som pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och skola.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet genom beslut 2020-09-28 § 107 

och beslutade då att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det ursprungliga beslutet i full-

mäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man avser vidta vid sidan av de 

befintliga och för att ta in synpunkter från den nya förvaltningschefen på 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden återkommer nu till kommunfullmäktige med 

ett nytt yttrande i enlighet med återremissen samt med förvaltningschefs ytt-

rande. Kommunfullmäktige föreslås därmed avsluta utredningsuppdraget.  

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande

– Förvaltningschefs yttrande

– KF beslut om återremiss

- KF beslut om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden

Ärende 17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 180 Dnr 2020/00231 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar barn- och utbildningsnämndens redovisning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168, med

hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande över nämndens på-

gående arbete för att öka andelen behöriga lärare, därmed är avslutat.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 

åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i kommu-

nens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade, i beslut BOU § 78 2020, ett ytt-

rande till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det arbete 

som pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och skola.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet genom beslut 2020-09-28 § 107 

och beslutade då att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det ursprungliga beslutet i full-

mäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man avser vidta vid sidan av de 

befintliga och för att ta in synpunkter från den nya förvaltningschefen på 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden återkommer nu till kommunfullmäktige med 

ett nytt yttrande i enlighet med återremissen samt med förvaltningschefs ytt-

rande. Kommunfullmäktige föreslås därmed avsluta utredningsuppdraget.    

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande

– Förvaltningschefs yttrande

– KF beslut om återremiss

- KF beslut om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-24 KS 2020/00231 nr 102018 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 

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

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar barn- och utbildningsnämndens

redovisning.

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168, med

hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande över nämndens

pågående arbete för att öka andelen behöriga lärare, därmed är avslutat.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 

åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i 

kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade, i beslut BOU § 78 2020, ett 

yttrande till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det 

arbete som pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och 

skola.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet genom beslut 2020-09-28 § 107 

och beslutade då att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det ursprungliga beslutet i 

fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man avser vidta vid sidan av 

de befintliga och för att ta in synpunkter från den nya förvaltningschefen på 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden återkommer nu till kommunfullmäktige med 

ett nytt yttrande i enlighet med återremissen samt med förvaltningschefs 

yttrande. Kommunfullmäktige föreslås därmed avsluta utredningsuppdraget. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Barn- och utbildningsnämnden har beaktat barnperspektivet i sitt yttrande. 

Näringslivsperspektivet 

Barn- och utbildningsnämnden har beaktat näringslivsperspektivet i sitt 

yttrande.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-24 KS 2020/00231 nr 102018 

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande

– Förvaltningschefs yttrande

– KF beslut om återremiss

– KF beslut om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden

__________ 

Beslut skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Uppdragslista (för avslutande av tidigare lagt uppdrag) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

BOU § 74 Dnr 2020/00101 

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

Beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på yttrande

om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare, utifrån strategi Håbo

kommun en attraktiv arbetsgivare och skolkommun 2021- 2030. 

Sammanfattning  

Barn- och utbildningsnämnden besvarade yttrande gällande kommunfull-

mäktiges beslut 2019-12-09 § 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga 

lärare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 107 att återremittera ärendet 

till barn- och utbildningsnämnden med ett tydligt uppdrag att i enlighet med 

det ursprungliga beslutet i fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder 

man avser vidta vid sidan av de befintliga.  

Ett prioriterat utvecklingsmål i barn- och utbildningsnämnden verksamhets-

plan under de senaste åren är, och har varit, att aktivt verka för att behålla 

kompetens, samt att öka andelen legitimerade lärare på skolorna.  För att 

mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i skolorna kom-mer 

barn- och utbildningsförvaltningen att verka strategiskt långsiktigt utifrån de 

redan påbörjade planerna och aktiviteterna.  

Förvaltningen presenterar strategin Håbo kommun - en attraktiv arbetsgivare 

och skolkommun 2021- 2030. En god arbetsmiljö är en strategiskt viktig 

fråga för att Håbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och skol-

kommun som lyckas behålla och attrahera talanger till förvaltningens verk-

samheter. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt med att främja hälsa 

och välmående där kompetensutveckling, samarbete, samverkan och en god 

arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att förvaltningen når 

Håbo kommuns mål och vision.  

Barn- och utbildningsnämnden redogör för de åtgärder som vidtas i ett ytt-

rande till kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2021-04-09, BOU 2020/00101 nr 61293

– Yttrandet

– Protokollsutdrag från BOU yttrande

– Protokollsutdrag från KF 2019 uppdraget

– Protokollsutdrag från KF återremitteringen

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 

Barn- och utbildningsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 



Attraktiv arbetsgivare och skolkommun 

2021 - 2030 

Håbo kommun är en expanderande kommun som etablerar nya bostadsområden och behöver i takt 

med det etablera förskola och skola de kommande åren. Kommunen ligger centralt i Mälardalen 

med både Stockholm, Uppsala och Västerås inom pendlingsavstånd. Vi har de senaste åren erfarit 

att den lärarbrist som finns i Sverige har haft konsekvenser för våra förskolor och skolor. Många 

ser möjligheten att pendla till ett område som kan upplevas mer attraktivt. Det finns ett behov av 

att synliggöra och att utveckla attraktiviteten inom kommunen så att vi även fortsättningsvis kan 

erbjuda en hög kvalité inom våra verksamheter.  

Att Håbo uppfattas som en attraktiv skolkommun och arbetsgivare påverkar näringslivet positivt. 

Företagandet i Håbo påverkas av det omgivande samhället. Ett gott samhälle med bra förskola 

och skola bidrar i högsta grad till ett bättre företagsklimat. I ett attraktivt samhälle som 

kontinuerligt utvecklas skapas också nya möjligheter för företagen, vilket bidrar till ett gynnsamt 

företagsklimat som i sin tur främjar tillväxt och utveckling för hela samhället. 

Genom att arbeta för att öka behöriga lärare och behålla och rekrytera kompetens garanteras att 

barn, elever och ungdomar får ett livslångt lärande och en bra start i livet för fortsatt utbildning. 

En god arbetsmiljö är en strategiskt viktig fråga för att Håbo kommun ska vara en attraktiv 

arbetsgivare och skolkommun som lyckas behålla och attrahera talanger till våra verksamheter. 

Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt med att främja hälsa och välmående där 

kompetensutveckling, samarbete, samverkan och en god arbetsmiljö är en grundläggande 

förutsättning för att vi når våra mål och vår vision. Jag baserar detta på barn- och 

utbildningsförvaltningens SWOT- analys hösten 2020 grundat på chefers, fackens och politikers 

övergripande upplevelser utifrån kommunens och förvaltningens vision. Jag har också tagit del av 

projektslutrapport Marknadskommunikation vid rekrytering, 2019-10-31. 

Förvaltningens viktigaste utmaning är att attrahera och behålla medarbetare och chefer. 

Förvaltningen stärker vårt arbetsgivarevarumärke och arbetar med employer branding och talent 

management. Arbetsgivarvarumärket definieras av hur våra nuvarande och blivande medarbetare 

uppfattar oss som arbetsgivare. Vi fortsätter prioritera förvaltningens viktigaste tillgång och 

resurs, vår personal. Det är när förvaltningen tar tillvara på våra olika bakgrunder, erfarenheter 

och styrkor som förvaltningen kan utveckla verksamheten på bästa sätt. Förvaltningen fortsätter 

att arbeta för en personalkultur som bygger på att vi arbetar för att trivas och lyckas tillsammans. 

En god arbetsmiljö skapas med inflytande och delaktighet i dialogen om hur verksamheten kan 

utvecklas. Min ambition är att verka för en transparant förhållningsätt där samarbetet med 

fackliga parter, politiker och medborgare ska kännetecknas av öppenhet, god information, 

konstruktiva diskussioner, praktisk problemlösning och en vilja att sätta verksamheten i centrum. 

Att ha ett levande värdegrundsarbete är en viktig del i förvaltningens utvecklingsarbete. Det 

handlar om hur medarbetare och chefer bemöter varandra, varje dag året om. 

Den politiska viljan är av avgörande betydelse för hur förvaltningen ska lyckas med målsättningen 

attraktiv arbetsgivare och skolkommun 2021 – 2030. 



1. En arbetsplats för alla

Jämlikhet, jämställdhet, mångfald och lika rättigheter bidrar till trivsel och bra möten till de som

vi är till för. Det är en självklarhet att vi fördömer alla former av trakasserier och kränkande

särbehandling.

2. Bra chefer

Cheferna är förebilder och kulturbärare. Cheferna visar vägen och skapar förutsättningar för

engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Genom mål och samtal skapar vi rätt

förutsättningar för att våra chefer och medarbetare ska utvecklas och prestera utifrån den

politiska viljan. Upplevelsen av att bli sedd, lyssnad på och bekräftad gör att vi blir gladare och

presterar bättre.

3. Stödfunktioner, myndigheter och närsamhället

Håbo kommuns kontroll- och stödfunktioner som t.ex. ekonomi, personal, kost, lokalvård,

upphandling, säkerhet, fastighet, IT, plan och mark, juridik, kommunikation och administration

ska möjliggöra och underlätta medarbetarens och chefens uppdrag och har en mycket viktig roll i

att stärka och stödja ledarskapet och medarbetarskapet, allt för att förvaltningen och kommunen

ska lyckas med vårt viktiga kommunala och nationella samhällsuppdrag. Ett nära samarbete

med myndighetsutövande funktioner som tex socialförvaltning, polis och region och ett integrerat

samarbete med närsamhället som tex föreningar och näringsliv har också en mycket betydande

roll.

4. Systematiskt arbetsmiljöarbete genom årshjul

Grunden för att vara en attraktiv arbetsgivare är god arbetsmiljö. Det är en naturlig del i den

dagliga verksamheten att arbeta systematiskt med arbetsmiljön genom årshjul. Samverkan

mellan chefer och medarbetare, facklig organisation, arbetsgivare och medarbetare emellan, ger

positiva följder. Till exempel minskad sjukfrånvaro, minskad personalomsättning och effektivare

arbetsprocesser.

5. Systematiskt kvalitetsarbete genom årshjul

Vi arbetar med vårt systematiska kvalitetsarbete genom årshjul för att säkerställa en god

kvalitet i vår verksamhet och en likvärdig skola utifrån nationella och kommunala styrdokument,

enligt framgångsrika skolkommuner. Se bild! Goda resultat ger ett gott rykte! Det är viktigt att

arbetet med skolans och förskolans kompetensförsörjning ingår i det systematiska

kvalitetsarbetet.

Huvudman 

I arbetet med skolans och förskolans kompetensförsörjning är det viktigt att förvaltningen: 

 genomför systematiska kartläggningar för att få en överblick över behov av lärare och

förskollärare på både kort och lång sikt

 genomför strukturerade analyser för att få en överblick över vad som behöver göras för att

säkra tillgången till bland annat behöriga lärare och förskollärare

 långsiktigt planerar och samordnar

 säkerställer att hela styrkedjan är involverad

 ger stöd till rektorer

 kontinuerligt följer upp och analyserar resultaten. (Skolverket 2020)



Rektorer 

I arbetet med skolans och förskolans kompetensförsörjning är det viktigt att rektorer: 

 inventerar behov av behöriga lärare och förskollärare på både kort och lång sikt i samverkan

med huvudmannen

 ser över organisation och arbetssätt för att säkerställa att elever och barn i så stor

utsträckning som möjligt får undervisning av behöriga lärare och förskollärare

 skapar förutsättningar för personalen att delta i kompetensutveckling som gynnar såväl den

anställde som verksamheten i stort

 kontinuerligt följer upp och analyserar arbetet med kompetensförsörjning i samverkan med

huvudmannen. (Skolverket 2020)

6. Utformning av den fysiska miljön

Vi behöver bra lokaler som är framtidsinriktade och förskole- och skolmiljöer som ger rätt

förutsättningar för en bra lärmiljö där alla barn, elever och vuxna får plats.

7. På rätt väg

För att lyckas måste vi vara långsiktigt hållbara. För att säkerställa att vi är på rätt väg

undersöker vi hur medarbetare och chefer mår och hur de upplever förvaltningen som

arbetsgivare genom t.ex. medarbetarundersökning.

8. Sunda värderingar

Medarbetare och chefer ska kunna identifiera sig med Håbo kommuns värdegrund och arbeta

hållbart genom bl.a. de globala målen i Agenda 2030.

9. Möjlighet till utveckling

Vi verkar för att erbjuda attraktiva karriärs- och utvecklingsmöjligheter. Samarbete med

högskola/universitet är viktigt. Interna utbildningar där vi lär av varandra är ett komplement.

10. Löner och förmåner

Lön är ett mått på uppskattning, men också en konkurrensfaktor. Förmåner som till exempel

friskvårdsbidrag och friskvårdstimme gör en arbetsgivare mer attraktiv.

11. Introduktion

En genomtänkt introduktion ger nyanställda en bra start och förtroende för arbetsgivaren och

sina kollegor. Det är särskilt viktigt för medarbetare som är nya i yrket.

12. Innovation och digitalisering

Vi är en arbetsgivare som vågar testa nya saker och utmanar medarbetare till att utvecklas och

ligga i framkant. Vår omvärld är i ständig utveckling och vi hänger med på digitaliseringsresan

för att stärka våra barn och elever inför deras framtida utveckling och livslånga lärande.



Bild: 

Sveriges kommuners och regioners, SKR, framgångsfaktorer avseende framgångsrika skolkommuner 

Vänliga hälsningar 

Stefan Grybb,  

Förvaltningschef tillika skolchef 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-09 BOU 2020/00101 nr 61293 

Barn- och utbildningsförvaltningen 
Barn- och utbildningskontoret 
Stefan Grybb, förvaltningschef 
stefan.grybb@habo.se 

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

Förslag till beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens svar på yttrande

om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare, utifrån strategi Håbo

kommun en attraktiv arbetsgivare och skolkommun 2021- 2030.

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden besvarade yttrande gällande 

kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 § 168 om åtgärder för att öka 

antalet behöriga lärare. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 107 att återremittera ärendet 

till barn- och utbildningsnämnden med ett tydligt uppdrag att i enlighet med 

det ursprungliga beslutet i fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder 

man avser vidta vid sidan av de befintliga.  

Ett prioriterat utvecklingsmål i barn- och utbildningsnämnden 

verksamhetsplan under de senaste åren är, och har varit, att aktivt verka för 

att behålla kompetens, samt att öka andelen legitimerade lärare på skolorna.  

För att mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i skolorna kom-

mer barn- och utbildningsförvaltningen att verka strategiskt långsiktigt 

utifrån de redan påbörjade planerna och aktiviteterna.  

Förvaltningen presenterar strategin Håbo kommun - en attraktiv arbetsgivare 

och skolkommun 2021- 2030. En god arbetsmiljö är en strategiskt viktig 

fråga för att Håbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och 

skolkommun som lyckas behålla och attrahera talanger till förvaltningens 

verksamheter. Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt med att främja 

hälsa och välmående där kompetensutveckling, samarbete, samverkan och 

en god arbetsmiljö är en grundläggande förutsättning för att förvaltningen 

når Håbo kommuns mål och vision.  

Barn- och utbildningsnämnden redogör för de åtgärder som vidtas i ett 

yttrande till kommunfullmäktige.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Strategin kräver en tioårig långsiktig finansiering inom förvaltningens 

driftbudget. 

Barnperspektivet 

Barnperspektivet har beaktas utifrån att vara en attraktiv skolkommun. 

Genom att arbeta för att öka behöriga lärare och behålla och rekrytera 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-09 

kompetens garanteras att barn, elever och ungdomar får ett livslångt lärande 

och en bra start i livet för fortsatt utbildning. 

Näringslivsperspektivet 

Att Håbo kommun uppfattas som en attraktiv skolkommun och arbetsgivare 

påverkar näringslivet positivt. Företagandet i Håbo påverkas av det 

omgivande samhället. Ett gott samhälle med bra förskola och skola bidrar i 

högsta grad till ett bättre företagsklimat. I ett attraktivt samhälle som 

kontinuerligt utvecklas skapas också nya möjligheter för företagen, vilket 

bidrar till ett gynnsamt företagsklimat som i sin tur främjar tillväxt och 

utveckling för hela samhället. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, 2021-04-09, BOU 2020/00101 nr 61293

– Yttrandet

– Protokollsutdrag från BOU yttrande

– Protokollsutdrag från KF 2019 uppdraget

– Protokollsutdrag från KF återremitteringen

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Förvaltningens ledningsgrupp 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 168 Dnr 2019/00336 

Budget år 2020, plan för 2021-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige fastställer driftbudgetramar 2020, totalt 1 198 191

tkr till nämnder och styrelser enligt följande

Kommunfullmäktige 1 514 

Stöd till politiska partier 1 050 

Valnämnd 23 

Revision  (KF§151)   1 311 

Räddningstjänst (KF§151) 21 050 

Håbo Marknads AB 2 500 

Anslag för digitalisering 4 000 

Anslag för lönesatsning 2 462 

Kommunstyrelse  57 279   

Kultur- och fritidsnämnd 54 239 

Socialnämnd 59 941 

Bygg- och miljönämnd 13 465 

Barn- och utbildningsnämnd 616 948 

Vård- och omsorgsnämnd 306 131 

Teknisk nämnd 54 078 

Överförmyndarnämnd 2 200 

2. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2020, totalt om 396

649 tkr, enligt följande

Kommunstyrelse 2 700 

Kultur- och fritidsnämnd 1 650 

Barn- och utbildningsnämnd 13 228 

Vård- och omsorgsnämnd 1 920 

Teknisk nämnd, skattefinansierat 153 836 

Teknisk nämnd, VA-verksamhet 52 500 

Teknisk nämnd, avfallsverksamhet 19 000 

Exploateringsinvesteringar inklusive ökning omsätt-

ningstillgångar 151 815 

3. Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål

4. Kommunfullmäktige fastställer ekonomistyrprinciperna



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2020 har rätt att

omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande belopp på de lån som förfal-

ler till betalning under året och vid omförhandling/ omplacering av kommu-

nens befintliga lån, mellan olika kreditinstitutioner.

6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen ska återkomma när

behov av upplåning uppstår

7. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för

Håbohus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1

240,0 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

8. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för

Räddningstjänsten Enköping-Håbos låneförpliktelser upp till ett totalt

högsta lånebelopp om 7,7 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och

kostnader

9. Kommunfullmäktige beslutar att ta ut borgensavgift av Håbohus AB en-

ligt lagstiftningen om allmännyttan.

10. Kommunfullmäktige beslutar att kommunens arvodesreglemente revide-

ras på sådant vis att ersättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i

samband med justering av protokoll

11. Kommunfullmäktige beslutar att i den kommande översynen av arvo-

desreglementet specifikt beakta en sänkning av årsarvodet för politiska råd.

12. Kommunfullmäktige beslutar att avbetalning av de kommunala skulder-

na ges en generellt högre prioritet samt att vinster från exempelvis markför-

säljningar och andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt ska användas

till att betala av våra skulder vid sidan av investeringar.

13. Kommunfullmäktige beslutar att tydliga rutiner för uppföljning och kon-

sekvensanalys upprättas för alla kommunala projekt och förändringar av

större natur.

14. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument uppda-

teras på ett sådant vis att laktosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standard-

mjölk i all kommunal verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där

medicinska skäl föreligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur

medicinskt journal där detta styrks.

15. Kommunfullmäktige beslutar att relevanta policys och dokument uppda-

teras på sådant vis att endast erbjuda specialkost där medicinska skäl före-

ligger och mot uppvisande av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal

där detta styrks.
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16. Kommunfullmäktige beslutar att kultur- och fritidsnämnden ges i upp-

drag att utreda möjligheterna till ett utökat naturskyddsområde i anslutning

till Lillsjön.

17. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning ges i uppdrag att

göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygg-

het i kommunen.

18. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning utreder möjligheten

att placera ut övervakningskameror i utsatta områden i kommunen.

19. Kommunfullmäktige beslutar att uttjänta lekparker ses över och rustas

för det redan skedda generationsskiftet.

20. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder möjligheten att

upprätta utomhus träffpunkter med tak för våra ungdomar liksom viloplats

för våra äldre/gående på strategiskt utvalda platser i kommunen.

21. Kommunfullmäktige beslutar att samtliga asylsökande som antingen

fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven eller betraktas som myndig i nor-

malfallet ska anvisas åter till Migrationsverket

22. Kommunfullmäktige beslutar att Socialnämndens ekonomi uteslutande

ska användas till att hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhö-

rande exempelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där

lagen så kräver.

23. Kommunfullmäktige beslutar att prövning och beräkning av försörj-

ningsstöd inte ska göras mer generös än vad en restriktiv tolkning av gäl-

lande lagstiftning medger.

24. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska för

förskolelärare och barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat

karensavdrag, det vill säga att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till

följd av sjukdom.

25. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden får i

uppdrag att utreda möjligheterna till att inrätta jourklasser för återkom-

mande stökiga och farliga elever.

26. Kommunfullmäktige beslutar att elever som återkommande utsätter

andra för hot och våld alltid ska omplaceras.

27. Kommunfullmäktige beslutar att Håbo kommun ska vidta åtgärder och

mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i våra skolor.

28. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämnden ska ut-

veckla samverkan med polis för att verka för en utökad närvaro och inform-

ation i Håbo kommuns skolor.
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29. Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning får i uppdrag att till-

skriva kollektivtrafiknämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning

av våra skolvägar.

30. Kommunfullmäktige beslutar att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen

till barn- och utbildningsnämnden öronmärks för att dels öka bemanningen

inom förskolan och dels minska barngrupperna i förskolan.

31. Kommunfullmäktige beslutar att nödvändiga medel, ca 1,5 miljoner

kronor per år av de avsatta medlen till barn- och utbildningsnämnden öron-

märks under åren 2020-2022 till elevhälsan för att genomföra ett test på

lämplig kommunal grundskola där en skolsköterska, en skolkurator och en

studie- och yrkesvägledare (SYV) under denna tid är tillgängliga på heltid

på den aktuella skollan samt att detta test årligen utvärderas utifrån aspekten

nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal samt elevernas välmående.

32. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i svenska språket motsva-

rande fastställd EU-standard C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställ-

ning inom kommunal förskola och grundskola.

33. Kommunfullmäktige beslutar att kunskaper i finska språket motsvarande

fastställd EU-standard C1 ses som meriterande vid anställning inom kom-

munal vård och omsorg.

34. Kommunfullmäktige beslutar att personal inom vård och omsorg som

har direktkontakt med brukare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet.

35. Kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen intar ett djurperspektiv i

de fall man har att göra med brukare som har sällskapsdjur som är i behov

av omplacering för att undvika avlivning.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fattade 2019-11-04 § 151 beslut avseende skattesats, 

driftbudgetram för revisionen och anslag till räddningstjänsten. Övriga be-

slutspunkter i ärendet återremitterades till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-25 § 260 att punkten om omorganisat-

ion av kosten utgick, då den återremitterats av kommunfullmäktige bland 

annat i avvaktan på ny utredning avseende kostenheten.  

Kommunstyrelsen beslutade också 2019-11-25 § 260 att öka investeringen i 

solceller för 2020 från 500 000 kronor till 1,5 miljoner kronor, vilket inne-

bär att tekniska nämndens investeringsbudgetram föreslås ökas med 1 mil-

jon kronor. 

Ovanstående beslut medför att förslag till nämndernas budgetramar ändras i 

förhållande till ursprungsförslaget. Budget för kosten föreslås vara kvar på 

nuvarande ansvarig nämnd. I kommande beslut om omorganisation ska för-
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slag till omföring av budget ingå. Förändringarna är ännu inte införda i bud-

getdokumentet.  

Budget 2020, plan 2021-2022 

Enligt kommunallagen 11:8 ska budgeten för kommande år fastställas före 

november månads utgång. Ärendet bereds av kommunstyrelsen och, när det 

gäller revisionens budget, av fullmäktiges presidium. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019.03.18 att förändra budgetprocessen för år 

2020 till hösten i stället för våren som tidigare år förutom valåret då kom-

munen fastställde budgeten i november månad. 

Kommunledningsgruppens budgetförslag med tillhörande verksamhets-

analyser presenterades den 3 juni på kommunstyrelsen som ett underlag till 

de förtroendevalda. Den 12 september anordnades en budgetkonferens där 

kommunledningsgruppens budgetunderlag presenteras och diskuteras. Den 

politiska beredningen pågick fram till oktober, förvaltningschefer och övriga 

berörda tjänstemän fanns till förfogande i beredningsarbetet. 

Håboalliansen har utifrån tjänstemännens budgetunderlag lagt fram sitt bud-

getförslag.  

Efter budgetförslaget har internhyran justerats mellan nämnderna främst uti-

från ändrade kapitalkostnader och driftkostnader mellan olika fastighets-

grupper. Vissa nämnder har fått ökad kostnader och andra minskade, och 

budgetramen justeras med motsvarande belopp, total omfördelning mellan 

nämnder cirka 2,8 miljoner. Det innebär att budgetförslaget som presentera-

des på kommunstyrelsens arbetsutskott skiljer sig från detta dokument, på 

grund av dessa justeringar. Räddningstjänstens budget har minskats med 

82 000 kronor till belopp enligt samrådet och budgeten har lagts till kom-

munstyrelsen. Ofördelade kapitalkostnader 542 000 kronor som fanns i tidi-

gare förslag har omfördelats till kommunstyrelsen för att finansiera befintlig 

lokalhyreskostnad på landstingshuset. 

Övriga partier överlämnar sina förslag till budget den 11 oktober till kom-

munstyrelsen, enligt tidplan. 

Efter kommunfullmäktiges beslut ska nämnderna fastställa sina budgetar 

med verksamhetsplan för 2020 senaste 31 december 2019. 

Alliansens budget för 2020 innebär ett positivt ekonomiskt resultat på 25 

miljoner kronor vilket motsvarar 2,0 procent av skattenettot. Skattesatsen 

sänks med 25 öre. För år 2020 liksom för kommande år under perioden 

medför budgetramarna att effektiviseringar måste ske i verksamheterna. 

Driftbudgetramar till nämnder och styrelser för 2020 uppgår till 1 198,2 mil-

joner kronor, en ökning med 3 procent från 2019 års budget. 
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Investeringsramar för skattefinansierade verksamheter uppgår till 

173,3 miljoner kronor och för taxefinansierade verksamheter till 

71,5 miljoner kronor. Investeringar inom exploateringsverksamhet beräknas 

till 151,8 miljoner kronor. Totalt beräknas investeringsbudgetramar för år 

2020 till 396,6 miljoner kronor. 

För att finansiera investeringarna uppgår nyupplåningsbehovet till 157 mil-

joner kronor år 2020, försäljningsintäkterna av markförsäljning/ realisat-

ionsvinsterna som uppstår under år 2020, utöver beräknade i budget 

2020 kommer att bidra till att minska upplåningsbehovet. Behovet som upp-

står för att finansiera investeringar genom extern upplåning år 2020 kommer 

till skillnad från tidigare år att beslutas av kommunfullmäktige löpande un-

der året och inte i budgetbeslutet. 

Finansiella mål föreslås vara: 

Kommunens resultat ska över perioden uppgå till i genomsnitt två procent 

av skattenettot exklusive realisationsvinster och investeringsbidrag från 

andra än staten. 

Överskott och intäkter av engångskaraktär ska i första hand användas till att 

minska kommunens skuldsättningsgrad eller för att finansiera kommunens 

investeringar. 

Exploateringsverksamheten ska totalt sett ge ett ekonomiskt överskott till 

kommunen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse med förtydligande efter kommunstyrelsens sammanträde 

Protokollsutdrag KS 2019-11-25 § 260 

Protokollsutdrag KF 2019-11-04 § 151  

Protokollsutdrag KS 2019-10-21 § 229 

Tjänsteskrivelse 

Protokollsutdrag KSAU 2019-10-07 § 177 

Budget 2020, plan 2021-2022, rev 19-10-22 

Alliansens förslag till budget 

Socialdemokraternas förslag till budget 2020 med tillhörande kommentarer 

Socialdemokraternas reviderade förslag till budget 2020 med tillhörande 

kommentarer 

Vänsterpartiets förslag till budget med tabellbilaga år 2020 

Sverigedemokraternas ramverk för god ekonomisk hushållning 2020 

Budgetsamråd för Räddningstjänsten 2020   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 

(Håboalliansens budgetförslag).   
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Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till socialdemokraternas förslag till drift-

budget samt bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande om att kommunfullmäk-

tige upphäver sitt tidigare beslut, § 151 om sänkt skattesats och fastställer 

skattesatsen till 2019 års nivå, det vill säga oförändrad skatt. 

Carl-Johan Torstensson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar: 1. Att kommunfullmäktige upphäver sitt tidigare 

beslut, § 151 om sänkt skattesats, och 2. Att Kommunfullmäktige fastställer 

skattesatsen till 2019 års nivå, det vill säga oförändrad skatt. Samt att kom-

munfullmäktige i första hand bifaller Bålstapartiets förslag till driftbudget 

och att Kommunfullmäktige i andra hand fastställer Bålstapartiets förslag 

till budget, med korrigering för KF beslut 2019-12-09 om sänkt skattesats. 

Avslutningsvis yrkar Owe Fröjd (Båp) bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut avseende övriga beslutspunkter. 

Robin Jande (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag samt bifall till 

förslaget att pröva skattesatsen igen och då besluta om ökning av skattesat-

sen till 21.44 kr 

Lars-Göran Bromander (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetför-

slag.  

Fred Rydberg (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till bud-

get samt lämnar ett antal tilläggsyrkanden enligt protokollsanteckning. Vi-

dare föreslås att sammanträdet ajourneras för överläggningar efter avslutad 

debatt.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till be-

slut.  

Marie Nordberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Kjell Duvenberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras i 15 minuter för överläggningar i enlighet med 

Michael Rubbestads (SD) förslag.  

Sammanträdets fortsättning 

Sammanträdet återupptas. Inför beslutsfattandet har Johan Jakobsson (C) 

och Roger von Walden (M) lämnat sammanträdet. Ersättare träder in först 
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vid nästa ärende, varför två stolar är tomma under resterande del av detta 

ärendes behandling.  

Behandling av frågan om skattesats 

Beslutsgång 1 

Ordförande Björn Erling (M) finner att det föreligger flera yrkanden om att 

upphäva tidigare beslut om skattesats och därefter flera alternativa skattesat-

ser om det tidigare beslutet upphävs. Ordförande frågar först om kommun-

fullmäktige beslutar att upphäva beslutet om sänkt skattesats eller om kom-

munfullmäktige beslutar att beslutet ska kvarstå. Ordförande finner att 

kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut om skattesats ska kvarstå.  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 1 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att upphäva 

beslutet om skattesats, nej-röst för att beslutet om skattesats ska kvarstå.  

Ja-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Ro-

bin Jande (V), Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufven-

berg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Ti-

ina Fransson (SD) 

Med 16 ja-röster och 23 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att det tidi-

gare beslutet om skattesats kvarstår. Därmed faller också yrkandena om att 

2019 års skattesats kvarstår och att skattesatsen ska höjas 2020.  

Behandling av frågan om driftbudgeten 

Beslutsgång 2 

Ordförande prövar därefter de olika yrkandena avseende driftbudget. Ordfö-

rande frågar om kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens (Håboalli-

ansens) förslag till driftbudget, Socialdemokraternas förslag till driftbudget, 

Bålstapartiets förslag till driftbudget eller Vänsterpartiets förslag till drift-

budget. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-

sens förslag till driftbudget.  

Omröstning begärs. 
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Omröstningsresultat 2 

Ordförande utser kommunstyrelsens förslag till driftbudget till beslut till 

huvudförslag och frågar därefter om kommunfullmäktige utser Socialdemo-

kraternas, Bålstapartiets eller Vänsterpartiets förslag till driftbudget till mot-

förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokrater-

nas budgetförslag till motförslag.  

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

kommunstyrelsens förslag till drift-budget, nej-röst för bifall till Socialde-

mokraternas förslag till driftbudget.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm (L), Kjell Dufven-

berg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Ti-

ina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene 

Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria An-

nell (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), An-

tonio Lopez (S) 

Robin Jande (V) och Maria Kolak Lundeqvist (V) avstår. 

Med 23 ja-röster, 14 nej-röster och 2 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige kommunstyrelsens (Håboalliansens) förslag till driftbudget.  

Behandling av Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden 

Beslutsgång 3 

Ordförande prövar därefter Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kommunstyrelsen uppdras etablera ett motsvarande ”åter-

vandrarcenter” med berörda nämnder för att aktivt stödja frivillig åter-

vandring och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kostnader, intäkter och ekonomiska konsekvenser för invandring 

till Håbo kommun årligen redovisas i ett så kallat ”mångkulturellt bokslut” 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kommunal folkbokföring ses som meriterande i en kommunal an-

ställningsprocess och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till personer 

över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en skyldighet för 

kommunen enligt lag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyr-

kandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att utreda en självkostnadsprincip gällande tolkning för myndiga 

personer som lämnat etableringstiden och finner att kommunfullmäktige 

avslår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis att ersätt-

ning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband med justering 

av protokoll och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att i den kommande översynen av arvodesreglementet specifikt be-

akta en sänkning av årsarvodet för politiska råd och finner att kommun-

fullmäktige bifaller tilläggsyrkandet 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslå r tilläggsyr-

kandet att avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre 

prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar och andra en-

gångsaffärer i möjligaste mån primärt skall användas till att betala av våra 

skulder, vid sidan av investeringar och finner att kommunfullmäktige bifall-

ler tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 3 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Kjell Dufven-

berg (L), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Michael Rubbestad (SD), 

Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Ny-

lén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD) 

Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg 

(KD), Marie Nordberg (MP), Peter Björkman (Båp) 
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Björn Erling (M), Gunilla Alm (L), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert 

(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), 

Maria Annell (S), Robin Jande (V), Antonio Lopez (S) och Maria Kolak 

Lundeqvist (V) avstår 

Med 19 ja-röster, 5 nej-röster och 15 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 4 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys upprättas 

för alla kommunala projekt och förändringar av större natur och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att lak-

tosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all kommunal verk-

samhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där medicinska skäl förelig-

ger och mot uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där 

detta styrks och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att end-

ast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot uppvisade av 

läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta styrks och finner att 

kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs: 

Omröstningsresultat 4 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Ti-

ina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin 

(C), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Eva Staake (S), Sven–Olov 

Dväring (S), Maria Annell (S), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist 

(V)
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Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund (S), Werner 

Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bro-

mander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S) och Antonio Lopez (S) avstår. 

Med 19 ja-röster, 10 nej-röster och 10 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 5 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att den procentuella avsättningen om 5 % av Håbohus bestånd till 

bostadssociala ändamål sänks till 4 % och finner att kommunfullmäktige 

avslår tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 5 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman 

(Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg 

(SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Winberg 

(M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Tommy Ro-

senkvist (M), Bo Johnsson (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), 

Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nord-

berg (MP), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), 

Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin 

Jande (V), Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Liselotte Grahn Elg (M) och Björn Hedö (M) avstår 

Med 11 ja-röster, 26 nej-röster och 2 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 6 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att ny-

byggnationer som utgångspunkt alltid skall ha så lågt våningsantal som det 

är möjligt och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att beställa en för-

nyad trafikanalys baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och 

Logistik Bålsta och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att genomföra en 

utredning i vilken utsträckning kommunens VA-anläggning är tillräcklig ba-

serat på den planerade verksamheten i Björnbro och Logistik Bålsta samt 

kommunens ambitioner i Vision 2030 och finner att kommunfullmäktige av-

slår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att genomföra en 

utredning i vilken utsträckning kommunens elförsörjning är tillräcklig base-

rat på den planerade verksamheten i Björnbro och Logistik Bålsta samt 

kommunens ambitioner i Vision 2030 och finner att kommunfullmäktige av-

slår tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att fullmäktige fattar ett intentionsbeslut att området kring Björnbro 

och Logistik Bålsta inte skall växa större än de nuvarande planerade områ-

dena 1-6 och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 6 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Sjunne Green (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders 

Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol Lundahl 

Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Ag-

neta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 

(Båp), Peter Björkman (Båp), Antonio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist 

(V) 

Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Win-

berg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Tommy 

Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M) och Robin Jande (V) 

avstår 

Erik Nylén (SD) närvarar inte vid omröstningen. 

Med 8 ja-röster, 20 nej-röster och 10 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  
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Beslutsgång 7 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att förvaltningen genomför en förnyad helhetsbedömning av de för-

väntade miljö och hälsoeffekterna för de kommunala planerna för ut och 

nybyggnation och övrig exploatering samt om dessa planer ligger i linje 

med Agenda 2030  och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkan-

det.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att alla beslut i ärenden som rör strandskydd alltid ska beslutas av 

fullmäktige och finner att tilläggsyrkandet avslås.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 7 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–

Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida 

Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Ag-

neta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Robin Jande (V), Anto-

nio Lopez (S), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Ulf Winberg (M), Per Widén (C) och Helene Zeland Bodin (C) avstår. 

Erik Nylén (SD) närvarar inte vid omröstningen.  

Med 7 ja-röster, 28 nej-röster och 3 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 8 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna 

till ett utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön och finner att 

kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att i de fall en gångväg finns i anslutning till en bilväg skall belys-

ningsarmaturer i möjligaste mån vara av typen med två ljuskällor där den 

ena placeras över gångvägen och där placeras på en lägre höjd anpassad 
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för gång och cykeltrafik och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggs-

yrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning om hur yt-

terligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i kommunen och finner 

att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att berörd förvaltning utreder möjligheten att placera ut övervak-

ningskameror i utsatta områden i kommunen och finner att kommunfull-

mäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kommunfinansierad kultur främst bör belysa den svenska kulturen 

och det historiska arvet och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyr-

kandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att en miljon kronor av de avsatta medlen till nämnden öronmärks 

till motsvarande Sverigedemokraternas ”ungdomsmiljon” i föregående års 

budget och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att uttjänta lekparker ses över och rustas för det redan skedda gene-

rationsskiftet och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kommunen utreder möjligheten att upprätta utomhus träffpunkter 

med tak för våra ungdomar liksom viloplats för våra äldre/gående på stra-

tegiskt utvalda platser i kommunen och finner att kommunfullmäktige bifall-

ler tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder 

uppskriven, eller betraktas som myndig i normalfallet ska anvisas åter till 

Migrationsverket och finner att det avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 8 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad 
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(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Ti-

ina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Ag-

neta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik An-

derstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), 

Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin Jande (V), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Björn Erling (M) och Antonio Lopez (S) avstår.  

Med 19 ja-röster, 18 nej-röster och 2 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 9 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att det årligen upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att utreda 

vilka grupper och vilka områden i kommunen som rent statistiskt är i behov 

av stöd och vilka insatser som behövs och behöver budgeteras för framöver 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att socialnämndens ekonomi uteslutande skall användas till att 

hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande exempelvis 

andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där lagen så kräver 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs. 

Omröstningsresultat 9 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), 

Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad (SD), An-

ders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén 

(SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson 

(SD) 

Nej-röst lämnas av: Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg 

(KD), Marie Nordberg (MP), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 

Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), 
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Maria Annell (S), Owe Fröjd (Båp), Robin Jande (V), Antonio Lopez (S), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Gunilla Alm (L) och Kjell Dufvenberg (L) avstår 

Med 19 ja-röster, 18 nej-röster och 2 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 10 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att prövning och beräkning av försörjningsstöd inte ska göras mer 

generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning medger och 

finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 10 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), 

Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), 

Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lun-

dahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Eva Staake 

(S), Sven–Olov Dväring (S), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Björn Erling (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Gunilla Alm 

(L), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), He-

lene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger 

Wallin (S), Sven Erkert (S), Maria Annell (S), Peter Björkman (Båp), Anto-

nio Lopez (S) avstår 

Med 18 ja-röster, 6 nej-röster och 15 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 11 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att socialnämnden från resultatet tillförs 650.000 kronor för att an-

ställa en fältassistent och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyr-

kandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Bålstapolarna åläggs krav om tydlig dokumentation över genom-

förd verksamhet samt hur tilldelade ekonomiska medel används och finner 

att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Barn och utbildningsnämnden ska för förskolelärare och 

barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat karensavdrag, dvs. 

att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av sjukdom och finner att 

yrkandet avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 11 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert 

(S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), 

Inger Wallin (S), Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), 

Maria Annell (S), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie 

Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Antonio Lopez (S), 

Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Nils–

Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Björn Hedö 

(M), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), 

Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp) 

Björn Erling (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Per 

Widén (C), Helene Zeland Bodin (C) och Robin Jande (V) avstår 

Med 21 ja-röster, 12 nej-röster och 6 som avstår bifaller fullmäktige till-

läggsyrkandet.  

Beslutsgång 12 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att barn och utbildningsnämnden får i uppdrag utreda möjligheterna 

till att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och farliga elever och 

finner att tilläggsyrkandet avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 12 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Ulf Winberg (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), 

Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Inger Wal-

lin (S), Sven Erkert (S), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green (Båp), Peter 

Björkman (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie 
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Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore 

(SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD), Antonio Lopez (S) 

Nej-röst lämnas av: Bo Johnsson (M), Helene Zeland Bodin (C), Fred Ryd-

berg (KD), Marie Nordberg (MP), Lars–Göran Bromander (S), Eva Staake 

(S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin Jande (V), Maria Ko-

lak Lundeqvist (V) 

Tommy Rosenkvist (M), Per Widén (C) och Fredrik Anderstedt (S) avstår. 

Med 26 ja-röster, 10 nej-röster och 3 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 13 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att elever som återkommande utsätter andra för hot och våld alltid 

ska omplaceras och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för öka 

andelen behöriga lärare i våra skolor och finner att kommunfullmäktige bi-

faller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Barn och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis 

för att verka för en utökad närvaro och information i Håbo kommuns skolor 

och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Barn och utbildningsnämnden uppdras att vid planeringen av 

förskolor alltid beakta samlokalisering av förskolor och bostäder för äldre 

och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att berörd förvaltning får i uppdrag att tillskriva kollektivtrafik-

nämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning av våra skolvägar 

och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen till Barn och utbildnings-

nämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom förskolan dels 

minska barngrupperna i förskolan och finner att kommunfullmäktige bifall-

ler tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att Barn och utbildningsnämnden utreder möjligheterna till att in-

föra frivillig skoluniform i kommunens grundskolor och gymnasium samt 
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aktivt uppmuntrar att dessa används och finner att kommunfullmäktige av-

slår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att 1,5 miljoner kronor per år av de avsatta medlen till Barn och ut-

bildningsnämnden öronmärks under åren 2020 - 2022 till elevhälsan för att 

genomföra ett test på lämplig kommunal grundskola där en skolsköterska, 

en skolkurator och en studie och yrkesvägledare (SYV) under denna tid är 

tillgängliga under heltid på den aktuella skolan samt att detta test årligen 

utvärderas utifrån aspekten nyttjandegrad, hur det avlastar övrig personal 

samt elevernas välmående och finner att kommunfullmäktige bifaller till-

läggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 13 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet, nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Agneta Hägglund 

(S), Werner Schubert (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–

Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sjunne Green (Båp), Peter Björk-

man (Båp), Michael Rubbestad (SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg 

(SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), 

Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Carl–Johan Torstensson (M), Björn 

Hedö (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Fred Rydberg (KD), 

Marie Nordberg (MP), Owe Fröjd (Båp), Robin Jande (V), Maria Kolak 

Lundeqvist (V) 

Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf Winberg (M), Nils–

Åke Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Bo Johnsson (M), Sven Erkert 

(S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Antonio Lo-

pez (S) avstår 

Med 18 ja-röster, 10 nej-röster och 11 som avstår bifaller fullmäktige till-

läggsyrkandet.  

Beslutsgång 14 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att anslaget tänkt till modersmålsverksamheten minskas med 3,85 

miljoner kronor (50 %) till följd av att endast den verksamhet som är 

lagstadgas erbjuds men att medlen i övrigt kvarstår för Barn och utbild-

ningsnämnden och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard 
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C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal förskola 

och grundskola och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 14 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Per–Arne Öhman (M), Ulf 

Winberg (M), Nils–Åke Mårheden (M), Bo Johnsson (M), Owe Fröjd 

(Båp), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Michael Rubbestad 

(SD), Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), 

Erik Nylén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Ti-

ina Fransson (SD), Antonio Lopez (S) 

Nej-röst lämnas av: Gunilla Alm (L), Kjell Dufvenberg (L), Fred Rydberg 

(KD), Marie Nordberg (MP), Helene Cranser (S), Inger Wallin (S), Sven 

Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), Robin 

Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Björn Erling (M), Carl–Johan Torstensson (M), Tommy Rosenkvist (M), 

Björn Hedö (M), Per Widén (C), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägg-

lund (S), Werner Schubert (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bro-

mander (S) avstår.  

Med 17 ja-röster, 12 nej-röster och 10 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 15  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard 

C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal vård och 

omsorg och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet. 

Omröstning begärs 

Omröstningsresultat 15 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till  

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag till detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Ulf Winberg (M), Michael Rubbestad (SD), Anders 

Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Nylén (SD), 

Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina Fransson (SD) 

Nej-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Björn Erling (M), Per–Arne 

Öhman (M), Carl–Johan Torstensson (M), Nils–Åke Mårheden (M), Bo 

Johnsson (M), Björn Hedö (M), Per Widén (C), Gunilla Alm (L), Kjell 

Dufvenberg (L), Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Helene Cranser 
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(S), Fredrik Anderstedt (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), 

Sven Erkert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Maria Annell (S), 

Owe Fröjd (Båp), Robin Jande (V), Maria Kolak Lundeqvist (V) 

Tommy Rosenkvist (M), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), 

Werner Schubert (S), Sjunne Green (Båp), Peter Björkman (Båp), Antonio 

Lopez (S) avstår 

Med 9 ja-röster, 23 nej-röster och 7 som avstår avslår kommunfullmäktige 

tilläggsyrkandet.  

Beslutsgång 16 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att kunskaper i finska språket motsvarande fastställd EU-standard 

C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal vård och omsorg 

och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att personal inom vård och omsorg som har direktkontakt med bru-

kare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet och finner att tilläggsyr-

kandet avslås. 

Omröstning begärs 

Omröstningsordning 16 

Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för bifall till 

tilläggsyrkandet och nej-röst för avslag på detsamma.  

Ja-röst lämnas av: Liselotte Grahn Elg (M), Ulf Winberg (M), Per Widén 

(C), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S), Werner Schubert (S), 

Helene Cranser (S), Lars–Göran Bromander (S), Inger Wallin (S), Sven Er-

kert (S), Eva Staake (S), Sven–Olov Dväring (S), Michael Rubbestad (SD), 

Anders Ekelöf (SD), Ann–Sofie Borg (SD), Thomas Moore (SD), Erik Ny-

lén (SD), Carol Lundahl Moore (SD), Zinaida Belonoshko (SD), Tiina 

Fransson (SD), Antonio Lopez (S) 

Nej-röst lämnas av: Björn Erling (M), Per–Arne Öhman (M), Nils–Åke 

Mårheden (M), Tommy Rosenkvist (M), Björn Hedö (M), Gunilla Alm (L), 

Fred Rydberg (KD), Marie Nordberg (MP), Owe Fröjd (Båp), Sjunne Green 

(Båp) 

Carl–Johan Torstensson (M), Bo Johnsson (M), Kjell Dufvenberg (L), Fred-

rik Anderstedt (S), Maria Annell (S), Peter Björkman (Båp), Robin Jande 

(V) och Maria Kolak Lundeqvist (V) avstår

Med 21 ja-röster, 10 nej-röster och 8 som avstår bifaller kommunfullmäk-

tige tilläggsyrkandet.  
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Beslutsgång 17 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller eller avslår tilläggsyr-

kandet att förvaltningen intar ett ”djurperspektiv” i de fall man har att göra 

med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering för att 

undvika avlivning och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkan-

det.   

Behandling av kommunstyrelsens förslag till beslut, punkt 2-9 

Ordförande finner att enbart kommunstyrelsens förslag till beslut föreligger 

avseende beslutspunkterna 2-9. Ordförande frågar om kommunfullmäktige 

bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut i dessa punkter och finner att så 

sker.  

Reservation 

Owe Fröjd (Båp), Peter Björkman (Båp), Robin Jande (V), Sjunne Green 

(Båp) reserverar sig.  

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkanden: 

1. Att Kommunstyrelsen uppdras etablera ett motsvarande ”åter-

vandrarcenter” med berörda nämnder för att aktivt stödja frivillig

återvandring.

2. Att kostnader, intäkter och ekonomiska konsekvenser för invandring

till Håbo kommun årligen redovisas i ett så kallat ”mångkulturellt

bokslut”.

3. Att kommunal folkbokföring ses som meriterande i en kommunal

anställningsprocess.

4. Att anpassa tillhandahållandet av kostnadsfri tolkning till personer

över 18 år endast i den utsträckning det uppenbart är en skyldighet

för kommunen enligt lag.

5. Att utreda en självkostnadsprincip gällande tolkning för myndiga

personer som lämnat etableringstiden.

6. Att kommunens arvodesreglemente revideras på sådant vis att er-

sättning för förlorad arbetsinkomst inte kan erhållas i samband med

justering av protokoll.

7. Att i den kommande översynen av arvodesreglementet specifikt be-

akta en sänkning av årsarvodet för politiska råd.

8. Att avbetalning av de kommunala skulderna ges en generellt högre

prioritet samt att vinster från exempelvis markförsäljningar och

andra engångsaffärer i möjligaste mån primärt skall användas till att

betala av våra skulder, vid sidan av investeringar.

9. Att tydliga rutiner för uppföljning och konsekvensanalys upprättas

för alla kommunala projekt och förändringar av större natur.

10. Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att lak-

tosfri mjölk ersätts med icke laktosfri standardmjölk i all kommunal
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verksamhet samt att laktosfri mjölk endast erbjuds där medicinska 

skäl föreligger och mot uppvisade av läkarintyg eller utdrag ur me-

dicinsk journal där detta styrks. 

11. Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att end-

ast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger och mot upp-

visade av läkarintyg eller utdrag ur medicinsk journal där detta

styrks.

12. Att den procentuella avsättningen om 5 % av Håbohus bestånd till

bostadssociala ändamål sänks till 4 %.

13. Att relevanta policys och dokument uppdateras på sådant vis att ny-

byggnationer som utgångspunkt alltid skall ha så lågt våningsantal

som det är möjligt.

14. Att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att beställa en för-

nyad trafikanalys baserat på den planerade verksamheten i Björnbro

och Logistik Bålsta.

15. Att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att genomföra en

utredning i vilken utsträckning kommunens VA-anläggning är till-

räcklig baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och Lo-

gistik Bålsta samt kommunens ambitioner i Vision 2030.

16. Att Håbo kommun uppdrar till berörd förvaltning att genomföra en

utredning i vilken utsträckning kommunens elförsörjning är tillräck-

lig baserat på den planerade verksamheten i Björnbro och Logistik

Bålsta samt kommunens ambitioner i Vision 2030.

17. Att fullmäktige fattar ett intentionsbeslut att området kring Björnbro

och Logistik Bålsta inte skall växa större än de nuvarande planerade

områdena 1-6.

18. Att förvaltningen genomför en förnyad helhetsbedömning av de för-

väntade miljö och hälsoeffekterna för de kommunala planerna för ut

och nybyggnation och övrig exploatering samt om dessa planer lig-

ger i linje med Agenda 2030.

19. Att alla beslut i ärenden som rör strandskydd alltid ska beslutas av

fullmäktige.

20. Att kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna

till ett utökat naturskyddsområde i anslutning till Lillsjön.

21. Att i de fall en gångväg finns i anslutning till en bilväg skall belys-

ningsarmaturer i möjligaste mån vara av typen med två ljuskällor där

den ena placeras över gångvägen och där placeras på en lägre höjd

anpassad för gång och cykeltrafik.

22. Att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra en utredning om hur yt-

terligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i kommunen.

23. Att berörd förvaltning utreder möjligheten att placera ut övervak-

ningskameror i utsatta områden i kommunen.

24. Att kommunfinansierad kultur främst bör belysa den svenska kul-

turen och det historiska arvet.

25. Att en miljon kronor av de avsatta medlen till nämnden öronmärks

till motsvarande Sverigedemokraternas ”ungdomsmiljon” i föregå-

ende års budget.
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26. Att uttjänta lekparker ses över och rustas för det redan skedda gene-

rationsskiftet.

27. Att kommunen utreder möjligheten att upprätta utomhus träffpunkter

med tak för våra ungdomar liksom viloplats för våra äldre/gående på

strategiskt utvalda platser i kommunen.

28. Att samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder

uppskriven, eller betraktas som myndig i normalfallet ska anvisas

åter till Migrationsverket.

29. Att det årligen upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att utreda

vilka grupper och vilka områden i kommunen som rent statistiskt är i

behov av stöd och vilka insatser som behövs och behöver budgeteras

för framöver.

30. Att socialnämndens ekonomi uteslutande skall användas till att

hjälpa kommunens invånare och ej till personer tillhörande exem-

pelvis andra kommuner, landsting eller länder utöver de fall där la-

gen så kräver.

31. Att prövning och beräkning av försörjningsstöd inte ska göras mer

generös än vad en restriktiv tolkning av gällande lagstiftning med-

ger.

32. Att socialnämnden från resultatet tillförs 650.000 kronor för att an-

ställa en fältassistent.

33. Att Bålstapolarna åläggs krav om tydlig dokumentation över genom-

förd verksamhet samt hur tilldelade ekonomiska medel används.

34. Att Barn och utbildningsnämnden ska för förskolelärare och

barnskötare utreda möjligheten för ett kommunalt slopat karensav-

drag, dvs. att kommunen fullt ut ersätter lönebortfall till följd av

sjukdom.

35. Att Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag utreda möjligheterna

till att inrätta jourklasser för återkommande stökiga och farliga ele-

ver.

36. Att elever som återkommande utsätter andra för hot och våld alltid

ska omplaceras.

37. Att Håbo kommun ska vidta åtgärder och mer aktivt verka för öka

andelen behöriga lärare i våra skolor.

38. Att Barn och utbildningsnämnden ska utveckla samverkan med polis

för att verka för en utökad närvaro och information i Håbo kommuns

skolor.

39. Att Barn och utbildningsnämnden uppdras att vid planeringen av

förskolor alltid beakta samlokalisering av förskolor och bostäder för

äldre.

40. Att berörd förvaltning får i uppdrag att tillskriva kollektivtrafik-

nämnden på regionnivå önskemålet om en upprustning av våra skol-

vägar.

41. Att 2 miljoner kronor av de avsatta medlen till Barn och utbildnings-

nämnden öronmärks för att dels öka bemanningen inom förskolan

dels minska barngrupperna i förskolan.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(26) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-09 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

42. Att Barn och utbildningsnämnden utreder möjligheterna till att in-

föra frivillig skoluniform i kommunens grundskolor och gymnasium

samt aktivt uppmuntrar att dessa används.

43. Att 1,5 miljoner kronor per år av de avsatta medlen till Barn och ut-

bildningsnämnden öronmärks under åren 2020 - 2022 till elevhälsan

för att genomföra ett test på lämplig kommunal grundskola där en

skolsköterska, en skolkurator och en studie och yrkesvägledare

(SYV) under denna tid är tillgängliga under heltid på den aktuella

skolan samt att detta test årligen utvärderas utifrån aspekten nyttjan-

degrad, hur det avlastar övrig personal samt elevernas välmående.

44. Att anslaget tänkt till modersmålsverksamheten minskas med 3,85

miljoner kronor (50 %) till följd av att endast den verksamhet som är

lagstadgas erbjuds men att medlen i övrigt kvarstår för Barn och ut-

bildningsnämnden.

45. Att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard

C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal

förskola och grundskola.

46. Att kunskaper i svenska språket motsvarande fastställd EU-standard

C1 måste uppnås för att kunna erhålla anställning inom kommunal

vård och omsorg.

47. Att kunskaper i finska språket motsvarande fastställd EU-standard

C1 ses som meriterande vid anställning inom kommunal vård och

omsorg.

48. Att personal inom vård och omsorg som har direktkontakt med bru-

kare aldrig arbetar ensamma oavsett tid på dygnet.

49. Att förvaltningen intar ett ”djurperspektiv” i de fall man har att göra

med brukare som har sällskapsdjur som är i behov av omplacering

för att undvika avlivning.

Protokollsanteckning 2 

Justerare Helene Cranser lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga 1. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Ekonomiavdelningen 

Revisionen 

Uppdragslista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 107 Dnr 2020/00231 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till barn- och

utbildningsnämnden med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det

ursprungliga beslutet i fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man

avser vidta vid sidan av de befintliga och för att ta in synpunkter från den

nya förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 

åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i 

kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnar, i beslut BOU § 78 2020, ett yttrande 

till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det arbete som 

pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och skola. 

Arbetet i dessa frågor är ett kontinuerligt pågående arbete. Med hänvisning 

till nämndens redogörelse för arbetet med frågorna föreslås det, av 

fullmäktige, lämnade uppdraget vara avslutat.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78 2020 

Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

Barn- och utbildningsnämndens vision 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar att kommunstyrelsens förslag till beslut 

modifieras enligt följande: "Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 

barn- och utbildningsnämnden med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det 

ursprungliga beslutet i fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man 

avser vidta vid sidan av de befintliga och för att ta in synpunkter från den 

nya förvaltningschefen på barn- och utbildningsförvaltningen." 

Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) yrkar på följande tillägg till 

kommunstyrelsens förslag till beslut: "Barn- och utbildningsförvaltningen 

ser över hur man på bästa sätt kan öka kompetensen hos den personal som 

finns i förskolan, både när det gäller förskollärare och barnskötare." 

Carl-Johan Torstenson (M) yrkar bifall till SD:s förslag. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-28 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Carl-Johan Torstenson (M) yrkar avslag på vänsterpartiets förslag. 

Fredrik Anderstedt (S) yrkar bifall till vänsterpartiets förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot SD:s 

förslag och finner att fullmäktige beslutar enligt SD: s förslag. Sedan ställer 

ordföranden SD:s förslag mot vänsterpartiets tilläggsyrkande och finner att 

fullmäktige beslutar i enlighet med SD:s tilläggsyrkande. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsens kansli 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 212 Dnr 2021/00175 

Sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda enligt förvalt-

ningens förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag

från tjänstgörande sekreterare.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2022 sammanträda enligt förvalt-

ningens förslag.

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2022 ska samman-

träda enligt förvaltningens förslag.

3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens protokoll ska justeras

vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska bes-

lutas i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på

förslag från tjänstgörande sekreterare.

4. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde i slutet av varje

termin för behandling av samhällsbyggnadsfrågor. För 2021: 13 december.

För 2022: 13 juni och 12 december.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska, enligt KL 5:12, besluta om när ordinarie samman-

träden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt KL 6:23, besluta om sina 

sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen framgår 

att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för arbetsutskottet.  

Inför 2022 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider 

i förhållande till dessa.  

Förslaget till sammanträdestider är framtaget efter samråd med ordföran-

dena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 §189 

Ärende 18



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Tjänsteskrivelse 

Sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar att kommunstyrelsens möten flyttas till tisdagar.  

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar avslag på Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till 

beslut eller Owe Fröjds (Båp) ändringsyrkande och finner att man beslutar 

enligt arbetsutskottets förslag.    

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsens kansli 

Samtliga nämnder 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 189 Dnr 2021/00175 

Sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda enligt förvalt-

ningens förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag

från tjänstgörande sekreterare.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2022 sammanträda enligt för-

valtningens förslag.

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2022 ska samman-

träda enligt förvaltningens förslag.

3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens protokoll ska justeras

vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska

beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt samman-

träde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.

4. Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde i slutet av varje

termin för behandling av samhällsbyggnadsfrågor. För 2021: 13 de-

cember. För 2022: 13 juni och 12 december.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska, enligt KL 5:12, besluta om när ordinarie samman-

träden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt KL 6:23, besluta om sina 

sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen framgår 

att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för arbetsutskottet.  

Inför 2022 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommun-

fullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta sina tider 

i förhållande till dessa.  

Förslaget till sammanträdestider är framtaget efter samråd med ordföran-

dena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.    



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2022 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet utöver de i sammanträdesplanen upp-

tagna mötena också föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett extra KS 

per termin för behandling av samhällsbyggnadsfrågor. Föreslagna datum: 

2021: 13 december 2022: 13 juni, 12 december 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut med hennes tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-04 KS 2021/00175 nr 102476 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Sammanträdestider 2022 

Förslag till beslut  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda enligt

förvaltningens förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska

beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt

sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att under år 2022 sammanträda enligt

förvaltningens förslag.

2. Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2022 ska

sammanträda enligt förvaltningens förslag.

3. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens protokoll ska justeras

vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska

beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt

sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige ska, enligt KL 5:12, besluta om när ordinarie 

sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt KL 6:23, besluta om 

sina sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen 

framgår att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för 

arbetsutskottet.  

Inför 2022 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta 

sina tider i förhållande till dessa.  

Förslaget till sammanträdestider är framtaget efter samråd med 

ordförandena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet sammanträden föreslås vara oförändrat varför inga ekonomiska 

konsekvenser i form av ökade arvoden kommer uppstå. 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-04 KS 2021/00175 nr 102476 

Uppföljning 

Sammanträdestiderna utvärderas årligen när kommande års sammanträden 

planeras in. 

Beslutsunderlag 

– Sammanträdesplan 2022

__________ 

Beslut skickas till 

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 

Nämnderna – för kännedom 

Revisorerna – för kännedom 

Kommundirektör 

Avdelningar inom kommunstyrelsens förvaltning 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsens förvaltning 

Löneadministration  



SAMMANTRÄDESPLANERING 2022 

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Antagen av kommunstyrelsen: 2021-09-13 § xx 

Antagen av kommunfullmäktige: 2021-09-27 § xx 

Stopp-

dag 

Ordförande-

beredning 

KS 

Råds-

beredning 

Utskick 

Utskott 

Samman-

träde 

KSAU 

Utskick 

KS 

Samman-

träde KS 

Ordförande- 

beredning 

KF 

Utskick 

KF 

Presidie-

beredning 

KF 

Samman-

träde KF 

Torsdag 

kl. 12.00 

Onsdag kl. 

09.00 

Fredag kl. 

09.00 

Måndag Måndag 

kl. 09.00 

Måndag Måndag 

kl. 09.00 

Torsdag kl. 

12.00 

Fredag Onsdag kl. 

18.00 

Måndag kl. 

19.00 

4 jan* 12 jan 14 jan 17 jan 24 jan 31 jan 7 feb 17 feb 18 feb 18 feb* 28 feb 

10 feb 16 feb 18 feb 21 feb 28 feb 7 mar 14 mar 17 mar 18 mar 23 mar 28 mar 

24 mar 30 mar 1 apr 1 apr* 11 apr 19 apr* 25 apr 28 apr 29 apr 4 maj 9 maj 

28 apr 4 maj 6 maj 9 maj 16 maj 23 maj 30 maj 2 jun 3 jun 8 jun 13 jun 

Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll Uppehåll 

11 aug 17 aug 19 aug 22 aug 29 aug 5 sep 12 sep 15 sep 16 sep 21 sep 26 sep 

17 okt** 

22 sep 28 sep 30 sep 3 okt 10 okt 17 okt 24 okt 27 okt 28 okt 2 nov 7 nov 

5 dec*** 

27 okt 2 nov 7 nov* 7 nov 14 nov 21 nov 28 nov 1 dec 2 dec 7 dec 12 dec 

* Annan veckodag än vanligt

** Konstituerande KF   *** Val KF



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 235 Dnr 2021/00112 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av

2020 års partistöd.

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2022 års partistöd hanteras

i separat beslut vid årsskiftet 2021/2022.

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett än-

damål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende granskare 

ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har 

inkommit med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd. Re-

dovisningarna biläggs detta ärende. 

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års inkomstbas-

belopp. Inkomstbasbelopp för år 2022 beräknas under slutet av 2021. Så 

snart detta gjorts kan partistöd för 2022 beräknas och utbetalas. Detta hante-

ras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.  

Beslutsunderlag 

– Samtliga partiers redovisningar av partistöd

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

    ______________ 

Ärende 19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 191 Dnr 2021/00112 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av

2020 års partistöd.

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2022 års partistöd hanteras

i separat beslut vid årsskiftet 2021/2022.

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett än-

damål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende granskare 

ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade partier har 

inkommit med en redovisning av användningen av 2020 års partistöd. Re-

dovisningarna biläggs detta ärende. 

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års inkomstbas-

belopp. Inkomstbasbelopp för år 2022 beräknas under slutet av 2021. Så 

snart detta gjorts kan partistöd för 2022 beräknas och utbetalas. Detta hante-

ras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.    

Beslutsunderlag 

– Samtliga partiers redovisningar av partistöd

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-06-22 KS 2021/00112 nr 102477 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning

av 2020 års partistöd.

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2022 års partistöd

hanteras i separat beslut vid årsskiftet 2021/2022.

Sammanfattning 

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2020 års 

partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende. 

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 

inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2022 beräknas under slutet av 

2021. Så snart detta gjorts kan partistöd för 2022 beräknas och utbetalas. 

Detta hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt. 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt. 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt.  

Uppföljning 

Redovisningar av partistöd följs upp årligen genom redovisning till 

kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

– Samtliga partiers redovisningar av partistöd

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Partierna i kommunfullmäktige 



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-06-22 KS 2021/00112 nr 102477 









































SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 228 Dnr 2021/00228 

Valet 2022: Valdistrikt 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till ju-

sterade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.

Sammanfattning 

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om indel-

ningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens stor-

lek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut.  

Vid valet 2018 noterades att valdistrikten var för stora och behövde ses över 

och omformas. Valnämnden uppdrog därför till förvaltningen att påbörja en 

översyn inför kommande val (Valnämnden 2018-10-02 § 46). Även i val-

myndighetens statistik över antal röstberättigade per distrikt, vilken sam-

manställts inför valet, framgår att några distrikt är för stora. Distriktens nu-

varande utformning ger också en ganska ojämn fördelning av antal röstbe-

rättigade per distrikt.  

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av distrikten och föreslår en 

omstöpning av befintliga distrikt samt en utökning med ett distrikt, vilket 

ger kommunen 11 distrikt istället för nuvarande 10. Distriktens storlek har 

också jämnats ut och alla distrikt består nu av cirka 1500 röstberättigade. I 

arbetet har Valmyndighetens manual för ändamålet följts både vad gäller di-

striktsutformning och föreslagen namnsättning.  

De nya valdistrikten föreslås bli följande: 

- Skokloster

- Häggeby-Övergran

- Krägga-Graneberg

- Åsenområdet

- Gamla Bålsta-Pomona

- Skörby-Gillmarken

- Västerängen Åkerby

Ärende 20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

- Väppeby Äng-Kalmarsand

- Råby-Frösunda

- Mansängen-Draget

- Väppebyberget-Viby Äng

Gränsdragning och antal röstberättigade framgår av kartbilagor samt be-

slutsunderlag i ärendet.  

Vid valnämndens sammanträde den 20 maj 2021 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till ju-

sterade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse

– Kartbilagor för respektive föreslaget valdistrikt

– Valnämndens beslut 2021-05-20, § 4

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt förslag till beslut 

och finner att så är fallet.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 181 Dnr 2021/00228 

Valet 2022: Valdistrikt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till ju-

sterade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.

Sammanfattning 

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om indel-

ningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens stor-

lek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut.  

Vid valet 2018 noterades att valdistrikten var för stora och behövde ses över 

och omformas. Valnämnden uppdrog därför till förvaltningen att påbörja en 

översyn inför kommande val (Valnämnden 2018-10-02 § 46). Även i val-

myndighetens statistik över antal röstberättigade per distrikt, vilken sam-

manställts inför valet, framgår att några distrikt är för stora. Distriktens nu-

varande utformning ger också en ganska ojämn fördelning av antal röstbe-

rättigade per distrikt.  

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av distrikten och föreslår en 

omstöpning av befintliga distrikt samt en utökning med ett distrikt, vilket 

ger kommunen 11 distrikt istället för nuvarande 10. Distriktens storlek har 

också jämnats ut och alla distrikt består nu av cirka 1500 röstberättigade. I 

arbetet har Valmyndighetens manual för ändamålet följts både vad gäller di-

striktsutformning och föreslagen namnsättning.  

De nya valdistrikten föreslås bli följande: 

- Skokloster

- Häggeby-Övergran

- Krägga-Graneberg

- Åsenområdet

- Gamla Bålsta-Pomona

- Skörby-Gillmarken

- Västerängen Åkerby



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens ar-
betsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

- Väppeby Äng-Kalmarsand

- Råby-Frösunda

- Mansängen-Draget

- Väppebyberget-Viby Äng

Gränsdragning och antal röstberättigade framgår av kartbilagor samt be-

slutsunderlag i ärendet.  

Vid valnämndens sammanträde den 20 maj 2021 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till ju-

sterade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.

Beslutsunderlag 

– Kartbilagor för respektive föreslaget valdistrikt

– Valnämndens beslut 2021-05-20, § 4

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet. 

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-17 KS 2021/00228 nr 102828 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Valet 2022: Valdistrikt 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.

Sammanfattning 

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut.  

Vid valet 2018 noterades att valdistrikten var för stora och behövde ses över 

och omformas. Valnämnden uppdrog därför till förvaltningen att påbörja en 

översyn inför kommande val (Valnämnden 2018-10-02 § 46). Även i 

valmyndighetens statistik över antal röstberättigade per distrikt, vilken 

sammanställts inför valet, framgår att några distrikt är för stora. Distriktens 

nuvarande utformning ger också en ganska ojämn fördelning av antal 

röstberättigade per distrikt.  

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av distrikten och föreslår en 

omstöpning av befintliga distrikt samt en utökning med ett distrikt, vilket 

ger kommunen 11 distrikt istället för nuvarande 10. Distriktens storlek har 

också jämnats ut och alla distrikt består nu av cirka 1500 röstberättigade. I 

arbetet har Valmyndighetens manual för ändamålet följts både vad gäller 

distriktsutformning och föreslagen namnsättning.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-17 KS 2021/00228 nr 102828 

De nya valdistrikten föreslås bli följande: 

- Skokloster

- Häggeby-Övergran

- Krägga-Graneberg

- Åsenområdet

- Gamla Bålsta-Pomona

- Skörby-Gillmarken

- Västerängen Åkerby

- Väppeby Äng-Kalmarsand

- Råby-Frösunda

- Mansängen-Draget

- Väppebyberget-Viby Äng

Gränsdragning och antal röstberättigade framgår av kartbilagor samt 

beslutsunderlag i ärendet.  

Vid valnämndens sammanträde den 20 maj 2021 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utökningen med ett ytterligare distrikt medför en viss utökning i kostnader 

för kommunen, då varje distrikt behöver bemannas med personal och med 

material, där personalkostnaden är den största kostnaden. Bemanning av ett 

distrikt enligt 2018 års arvodesnivåer och bemanningsnivå kostar 

kommunen cirka 27 000 kronor inklusive PO.  

Arvoden för 2022 har ännu inte antagits och bemanningsbehov för 2022 har 

heller inte utvärderats än, så kostnaden kommer sannolikt bli högre än ovan 

belopp.  

Därtill tillkommer sannolikt också en kostnad för ytterligare material – 

valurna, fler skärmar m.m. till det nya distriktet.  

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Beslutet följs upp vid uppföljningen av 2022 års val 



TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-17 KS 2021/00228 nr 102828 

Beslutsunderlag 

– Kartbilagor för respektive föreslaget valdistrikt

– Valnämndens beslut 2021-05-20, § 4

__________ 

Beslut skickas till 

Länsstyrelsen  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

Valnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 4 Dnr 2021/00228 

Valet 2022: Valdistrikt 

Valnämndens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny

benämning av distrikten.

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.

Sammanfattning 

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut.  

Vid valet 2018 noterades att valdistrikten var för stora och behövde ses över 

och omformas. Valnämnden uppdrog därför till förvaltningen att påbörja en 

översyn inför kommande val (Valnämnden 2018-10-02 § 46). Även i 

valmyndighetens statistik över antal röstberättigade per distrikt, vilken 

sammanställts inför valet, framgår att några distrikt är för stora. Distriktens 

nuvarande utformning ger också en ganska ojämn fördelning av antal 

röstberättigade per distrikt.  

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av distrikten och föreslår en 

omstöpning av befintliga distrikt samt en utökning med ett distrikt, vilket 

ger kommunen 11 distrikt istället för nuvarande 10. Distriktens storlek har 

också jämnats ut och alla distrikt består nu av cirka 1500 röstberättigade. I 

arbetet har Valmyndighetens manual för ändamålet har följts både vad 

gäller distriktsutformning och föreslagen namnsättning.  

De nya valdistrikten föreslås bli följande: 

 Skokloster

 Häggeby-Övergran

 Krägga-Graneberg

 Åsenområdet

 Gamla Bålsta-Pomona

 Skörby-Gillmarken

 Västerängen Åkerby

 Väppeby Äng-Kalmarsand

 Råby-Frösunda

 Mansängen-Draget

 Väppebyberget-Viby Äng



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

Valnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Gränsdragning och antal röstberättigade framgår av kartbilagor samt 

beslutsunderlag i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kartbilagor för respektive föreslaget valdistrikt 

Beslutsunderlag – beskrivning av genomförda ändringar     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bertil Brifors (M) yrkar att distriktet Krägga-Graneberg istället ska heta 

Krägga-Stämsvik-Graneberg. 

Christer Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.  

Ingrid Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut     

Beslutsgång 

Ordförande Bertil Brifors (M) frågar om valnämnden bifaller förvaltningens 

förslag till beslut och finner att så sker.     

Omröstningsresultat 

Ordförande frågar om nämnden bifaller förvaltningens förslag till beslut 

eller Bertil Brifors (M) förslag till beslut och finner att förvaltningens 

förslag till beslut bifalles.     

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 



Underlag till beslut om valdistriktsändringar 2022 

Kod före 

beslut 

Namn före 

beslut 

Ny kod efter 

beslut 

Nytt namn efter 

beslut 

Gränsändrings efter 

beslut 

Beräknat antal 

röstberättigade 

efter beslut 

03051231 Fånäs 

Uppdelad i nya distrikt (Mansängen-Draget och 

Väppeby äng - Kalmarsand). 

03051234 Mansängen 

Mansängen - 

Draget 

Slagits ihop med ett annat distrikt (den gamla 

Fånäs).  Gränserna försöker att hålla NYKO-

områdena hela. 1530 

03051332 Åsenområdet 

Justerad för att sträcka sig längre norr och öster 

(tidigare en del av Ekillaområdet). 1443 

03051404 Ekillaområdet Uppdelad i nya distrikt. 

03051466 Övergran 

Häggeby - 

Övergran 

Justering av gräns för att inkludera hela Häggeby 

och Söderskogen NYKO-områdena samt merge 

med en del av den 2019s Ekillaområdet (längs 

samma väg).  Södra gränsen följer 

fastighetensytorna. 1525 

03051685 Skörby 

Skörby - 

Gillmarken 

Justerad för att sträcka sig längre norr (tidigare en 

del av Ekillaområdet) och väst (tidigare en del av 

Råby).  Norra gränsen följer fastighetensytorna så 

mycket som möjligt.  Utesluter Åkerby NKYO-

område.   1464 

03051708 Skokloster 

Justering av södra gräns mot ny valdistrikt 

Häggeby-Övergran (utesluter Häggeby och 

Söderskogen NYKO-områdena). 1483 

03051729 Råby 

Råby - 

Frösunda 

Norra delar av 2019 distrikt Råby delades in i nya 

distrikt, så nya Råby - Frösunda är mindre. Den 

norra gränsen följer fastigheten så mycket som 

möjligt samt delar det stora Kalmar landsbygd 

NYKO-området på ett enkelt sätt. 1432 

03051814 Eneby 

Västerängen - 

Åkerby 

Distrikt bildades av delar från 2019s Eneby, 

Västerängen och Skörby. Gränserna försök att 

hålla NYKO-områdena hela, samt lämna utrymme 

för tillväxt på grund av framtida konstruktion. 

Inkluderar NYKO-områdena Västerängen och 

Åkerby.  1470 

03051881 Västerängen 

Gamla Bålsta - 

Pomona 

Distrikt bildades av delar från 2019s Västerängen 

med små delar av Ekillaområdet och Eneby. 

Gränserna försök att hålla  NYKO-områdena hel, 

samt lämna utrymme för tillväxt på grund av 

framtida konstruktion. Inkluderar NYKO-områdena 

Dalvägen och Nydal+Västerhagen, östra.  1578 

0305XXXX 

Krägga - 

Graneberg 

Nytt valdistrikt bildades av delar från 2019s 

Övergrans, Ekillaområdet och Västerängen. 

Gränserna följer fastighetensytorna så mycket 

som möjligt samt delar det stora Övergrans 

landbygd NYKO-området på ett enkelt sätt.  

Utesluter Centrum NYKO-område. 1518 

0305XXXX 

Väppeby äng - 

Kalmarsand 

Nytt valdistrikt bildades av delar från 2019s Råby 

och Fånäs, med små delar av Eneby. Gränserna 

försöker att hålla NYKO-områdena hela samt följer 

fastighetensytorna så mycket som möjligt. 1589 

0305XXXX 

Väppebyberget 

- Viby äng

Nytt valdistrikt bildades av delar från 2019s Råby, 

Övergran, och Eneby.  Inkluderar delan av 

Övergrans landbygd längs  väg söder ort). 1562 











  

  

  









  

  

  





  

  

  

 



Häggeby - Övergran

Skokloster

Krägga - Graneberg

Råby - Frösunda

Valdistrikt 2022

1:120 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 16.594

Åsenområdet

Våppeby äng
- Kalmarsand

Mansängen -
Draget

Västerängen
-Åkerby

Skörby -
Gillmarken

Gamla 
Bålsta - Pomona

Väppebyberget 
- Viby äng



Valdistrikt 2022: Åsenområdet

1:18 3062021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1443



Valdistrikt 2022: Västerängen - Åkerby

1:12 5002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1470



Valdistrikt 2022: Väppebyberget - Viby äng

1:48 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1562



Valdistrikt 2022: Väppeby äng - Kalmarsand

1:17 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1589



Valdistrikt 2022: Skörby - Gillmarken

1:25 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1464



Valdistrikt 2022: Skokloster

1:54 3162021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1483



Valdistrikt 2022: Råby - Frösunda

1:40 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1432



Valdistrikt 2022: Mansängen - Draget

1:21 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1530



Valdistrikt 2022: Krägga - Graneberg

1:50 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1518



Valdistrikt 2022: Häggeby - Övergran

1:85 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1525



Valdistrikt 2022: Gamla Bålsta - Pomona

1:8 0002021-04-29 / H. Pingry

© Lantmäteriet
© Håbo kommun

Skala:

F

Antal röstberättigade: 1578
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2

Se 
information 
i bilaga

Innehåll

1. Kalender 2021-2022 3
2. Inledande om statistik över röstberättigade 4

GIS-kartor med röstberättigade per fastighet

3. Valgeografin - inledande definitioner 5
4. Valområde, totalt antal mandat och ersättarkvot 6

4.1 Ansvariga
4.2 Beskrivning
4.3 Gör så här

5. Valkretsar och mandat per valkrets 8
5.1 Ansvariga
5.2 Beskrivning
5.3.1 Gör så här med valkretsar
5.3.2 Gör så här med valkretsmandat

6. Valdistrikt 10
6.1 Ansvariga
6.2 Beskrivning
6.3 Gör så här

7. Fastigheter 14
7.1 Ansvariga
7.2 Beskrivning
7.3 Gör så här

8. ”Placeringsdistrikt” 16
8.1 Ansvariga
8.2 Beskrivning
8.3 Gör så här

9. ”Uppsamlingsdistrikt” 17
9.1 Ansvariga
9.2 Beskrivning

10. Vad gäller vid omval och extra val? 18
10.1 Ansvariga
10.2 Beskrivning
10.3 Gör så här

Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar 19

Om den här manualen

Denna manual riktar sig till både kommunerna och till länsstyrelserna och gäller för valen 2022. 
I varje kapitel finns följande avsnitt: Ansvariga, Beskrivning och Gör så här. 

Med kommunallagen avses SFS 1991:900 och med vallagen avses SFS 2005:837. SFS-numren 
skrivs inte ut i löptext. 

Symboler i marginalen
Hänvisning 
till lag

Arbete ska 
utföras i 
Valid

Viktigt 
datum



3

1. Kalender 2021-2022

Datum Lag Sid

2021 

Februari Valmyndigheten hanterar fastigheter i Valid. 14-15

Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet 
röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt. 

KL 5 kap 2 § 4, 13

31 oktober Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändrad 
indelning i valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla 
ska det vara fastställt av länsstyrelsen.
Sista dag för regionfullmäktige att besluta om ändrad indelning i 
valkretsar inför valet 2022. För att beslutet ska gälla ska det vara 
fastställt av länsstyrelsen.

VL 4 kap. 13 §

VL 4 kap. 8 §

8-9

8-9

1 december Sista dag för länsstyrelsen att besluta om kommunfullmäktiges 
förslag om ändrad indelning i valdistrikt. 

VL 4 kap. 18 § 10-13

2022
Januari–
februari

Länsstyrelsen ska senast ha gått igenom placeringsdistrikten. 16

28 februari Sista dag för kommun- och regionfullmäktige att fatta beslut om 
ändringar av totalt antal mandat i valområdet.
Sista dag för kommunfullmäktige att besluta om ändringar av 
ersättarkvoten. Länsstyrelsen underrättas omedelbart. 

KL 5 kap. 3 §

KL 5 kap. 4 §

6-7

7

Februari Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid. 14-15
Mars Valmyndigheten sammanställer statistik över antalet 

röstberättigade per valområde, valkrets och valdistrikt. 
VL 4 kap 1 §
VL 6 kap 8 §

4

30 april Sista dag för Valmyndigheten att fatta beslut om fördelning av 
fasta mandat mellan riksdagsvalkretsar.
Sista dag för länsstyrelsen att fatta beslut om fördelning av fasta 
mandat mellan kommun- och regionvalkretsar. 

VL 4 kap. 3 §

VL 4 kap. 10 §
VL 4 kap. 15 §

9

8-9

Augusti Länsstyrelsen hanterar fastigheter i Valid. 14-15
11 september Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige.

VL = Vallagen 
KL = Kommunallagen

Samordning

Kommunen och länsstyrelsen bör ha en dialog om när kommunen planerar att vara färdig med 
valkretsar och valdistrikt. Även om sista dag är 1 december för länsstyrelsen att fatta beslut om 
valdistrikt kan det göras tidigare om kommunen kommer in med sitt förslag tidigare.

Kommunen ska granska sina valdistrikt i god tid innan den 1 december året före valåret. Tänk 
på att om valdistrikten ändras kan också valkretsarna behöva ändras. 
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2. Inledande om statistik över röstberättigade

Valmyndigheten tar fram statistik över antal röstberättigade per valområde, valkrets 
och valdistrikt vid tre tillfällen inför valen 2022:

• 1 mars 2021: Statistiken används enligt 4 kap. 12 § vallagen som underlag för
kommun- och regionfullmäktiges beslut om valkretsindelning. Enligt 5 kap. 1
§ kommunallagen används statistiken som underlag till kommun- och region-
fullmäktiges beslut om antal mandat för valområdet. Statistiken kan även
användas som underlag till länsstyrelsens beslut om valdistriktsindelning.

• 1 mars 2022: Statistiken används enligt 4 kap. 1 § vallagen som underlag vid
Valmyndighetens beslut om fördelning av fasta mandat mellan riksdagsval-
kretsarna och vid länsstyrelsens beslut om fördelning av fasta mandat mellan
kommun- och regionvalkretsar.

• Kvalifikationsdag för rösträtt (30 dagar före respektive valdag):
Uppgifterna tas fram enligt 5 kap. 1 § vallagen för Valmyndighetens arbete
med att framställa röstlängder med alla röstberättigade.

Observera att statistiken som tas fram den 1 mars speglar förhållandena för de röstberättigade 
just vid det tillfället, det är inte en prognos för vad som kommer gälla för den riktiga valdagen. 

Statistiken presenteras på www.val.se.

GIS-kartor med röstberättigade per fastighet

Efter statistikframställningen året före valåret skapar Valmyndigheten GIS-kartor med fastig-
hetspunkter, där uppgifter om antal röstberättigade per fastighet och koordinater finns med. 
Dessa publiceras i Valid för att hjälpa kommuner och länsstyrelser i arbetet med valdistrikt och 
valkretsar året innan valåret, se vidare i kap. 5, 6 och 7. 

Eftersom GIS-kartorna med röstberättigade anses utgöra personregister omfattas de av 
särskilda regler i fråga om utlämnande och handhavande. 

http://www.val.se
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3. Valgeografin - inledande definitioner

Valgeografin har fyra nivåer. På den översta nivån finns valområdet som är hela det 
område som valet gäller, t.ex. en kommun. Valområdet är sedan indelat i valkretsar 
och det är för valkretsarna som det väljs ledamöter. Valkretsarna är i sin tur indelade i 
valdistrikt, med en vallokal per valdistrikt. Valdistriktet består av ett antal fastigheter och 
det är på fastigheterna som röstberättigade personer är folkbokförda.

Valområde 
Totalt 61 mandat

Valdistrikt

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valkretsar

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat
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 4. Valområde, totalt antal mandat och ersättarkvot

4.1 Ansvariga

• Kommun- och regionfullmäktige beslutar om totalt antal mandat. Även Europaparla-
mentet och riksdagen fattar beslut om detta.

• Kommunfullmäktige beslutar om andel ersättare som ska utses. 
• Valnämnden och länsstyrelsen uppdaterar i Valid.

4.2 Beskrivning

Valområdenas geografiska utformning är relativt statiska till sin natur, dvs. de ändras inte så 
ofta. Däremot kan det tillkomma valområden t.ex. när en ny kommun bildas eller gränser 
mellan kommuner justeras. Beslut om ändringar i valområdena, t.ex. nya kommuner, fattas av 
riksdagen. Ändringar av det totala antal mandat i riksdagen är en grundlagsändring och kräver 
två riksdagsbeslut.

Vid val till riksdagen är valområdets totala antal mandat fastställt i 3 kap. 2 § regeringsformen. 
Vid region- och kommunfullmäktigval fastställs det totala antalet mandat av respektive 
fullmäktige. Antal mandat i Europaparlamentet fastställs av Europaparlamentet.

Det totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige ska vara inom de ramar som 
fastställs i 5 kap. 1 § kommunallagen. Där framgår att antalet mandat ska vara ett udda antal 
och att antalet mandat beror på antalet röstberättigade (baserat på statistik från den 1 mars året 
före valåret) i valområdet, enligt följande:

Antal mandat Kommun 
röstberättigade

Antal mandat Region 
röstberättigade

Minst 21 Upp till 8 000 Minst 31 Upp till 140 000
Minst 31 8 001 – 16 000 Minst 51 140 001 – 200 000
Minst 41 16 001 – 24 000 Minst 71 200 001 – 300 000
Minst 51 24 001 – 36 000 Minst 101 Över 300 000
Minst 61 Över 36 000
Minst 101 Stockholms kommun

Valområdet är det område inom vilket ett val ska hållas. Det kan vara en kommun, region 
eller hela landet. För varje valområde bestäms ett totalt antal mandat som ska tillsättas. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde 
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Ersättare

Kommunfullmäktige kan enligt 5 kap. 4 § kommunallagen besluta om ersättarkvot dvs. hur 
stor andel ersättare som ska utses för ledamöterna. Kvoten ska vara fastställd till högst 1/2, 
vilket betyder att det utses hälften så många ersättare som ledamöter. 

Antal ersättare för ledamöter i riksdagen, Europaparlamentet och regionerna är fastställda i 
14 kap. 14-15 §§ vallagen.

4.3 Gör så här

Ändringar av totala antalet mandat i kommun- och regionfullmäktige och ändringar i 
kommunfullmäktiges ersättarkvot går till så här:

1. Senast den sista februari valåret ska kommun- respektive regionfullmäktige besluta
om ändringar av totalt antal mandat. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om
ändringar av ersättarkvoten.

2. Kommun- respektive regionfullmäktige ska genast meddela länsstyrelsen om
beslutet.

3. Valnämnden för in de ändringar i antal mandat och andel ersättare som kommun-
fullmäktige beslutat om i Valid.

4. Länsstyrelsen för in de ändringar i antal mandat som regionfullmäktige beslutat om i
Valid.

Senast  
28 feb 2022
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5. Valkretsar och mandat per valkrets

5.1 Ansvariga

• Kommun- respektive regionfullmäktige beslutar om valkretsarnas utformning.
• Länsstyrelsen fastställer fullmäktiges beslut och uppdaterar i Valid.
• Länsstyrelsen beslutar om antal fasta mandat i kommun- och regionvalkretsar.
• Valmyndigheten beslutar om antal fasta mandat i riksdagsvalkretsar.

5.2 Beskrivning

Valområdets totala antal mandat fördelas mellan valkretsarna utifrån antalet röstberättigade. 
Mandaten som fördelas till varje valkrets kallas valkretsmandat. I riksdags- och kretsindelade 
region- och kommunalval finns utöver fasta valkretsmandat också utjämningsmandat. Utjäm-
ningsmandaten fördelas mellan kretsarna och partierna efter valet.

Olika typer av valkretsar

Vid riksdagsval bestäms valkretsarnas namn, antal och omfattning i 4 kap. 2 § vallagen. I 
huvudsak utgör varje län en valkrets, men Stockholms, Skånes och Västra Götalands län är 
indelade i flera valkretsar. Sammanlagt finns det 29 riksdagsvalkretsar. 

Vid val till region- och kommunfullmäktige är hela valområdet en enda valkrets om inte 
fullmäktige har beslutat om att de ska vara kretsindelade. Kommuner som har färre än  
36 000 röstberättigade får dock bara kretsindelas om det finns särskilda skäl för detta. De som 
beslutar sig för att vara kretsindelade ska också besluta om hur kretsgränserna ska dras.

Sammanhängande gränslinje

En regionvalkrets bör, och en kommunvalkrets ska, enligt 4 kap. 6 och 12 §§ vallagen, ha en 
sammanhängande gränslinje. Det betyder att en valkrets inte får delas upp i enklaver, dvs. 
de får inte ha en geografiskt bruten yta. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som 
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver. 

Valområdet delas in i en eller flera valkretsar och i varje valkrets tillsätts ett visst antal 
mandat. Syftet med valkretsar är att väljare i alla delar av valområdet ska bli representerade. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde
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Rätt storlek

Om en kommun är kretsindelad bör varje krets vara utformad så att den kan få minst 13 
mandat (vallagen 4 kap. 12 §).

Om en region är kretsindelat bör varje krets vara utformad så att den kan få minst åtta mandat 
(vallagen 4 kap. 6 §).

Beskrivande namn på valkretsarna

Namnet på en valkrets ska väljas på ett sådant sätt att det så enkelt som möjligt kan knytas 
till det aktuella området. Till exempel framgår det vilket område som utgörs av kommunval-
kretsen ”Östersund utom Staden”, medan ”Första valkretsen” är svårare att placera.

Administrativ kod

Länsstyrelsen ger valkretsarna en administrativ tvåställig kod, t.ex. 01, 02 och 03 i Valid. Om 
valområdet inte är indelat i valkretsar anges koden 00. 

5.3.1 Gör så här med valkretsar

1. Kommun- respektive regionfullmäktige ska se över valkretsarna i god tid och besluta 
hur de ska se ut senast den 31 oktober året innan valåret. Beslutet baseras på 
statistikuppgifterna från den 1 mars året före valåret. I beslutet anges vilka valdistrikt 
som ingår i respektive valkrets. Observera att om en kommun ingår i flera regionval-
kretsar så måste gränserna för kommun- och regionvalkretsarna sammanfalla.

2. För att gälla ska beslutet om valkretsar fastställas av länsstyrelsen. För att möjliggöra 
beslut om valdistrikt den 1 december (se kap. 6) ska fastställandet vara klart innan 
dess. 

3. Länsstyrelsen kungör beslutet.
4. Beslut om valkretsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande 

ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.
5. Länsstyrelsen genomför ändringarna i Valid. Det kan vara lämpligt att vänta tills 

dess att överklagandetiden gått ut.

5.3.2 Gör så här med valkretsmandat

Länsstyrelsen ska besluta om fördelning av fasta valkretsmandat mellan valkretsarna. Besluten 
ska baseras på statistiken över röstberättigade från den 1 mars valåret.

1. Valmyndigheten genomför de beräkningar som behövs som underlag för samtliga 
beslut, för att underlätta för länsstyrelserna.

2. Valmyndigheten publicerar beräkningar av fasta valkretsmandat för alla valområden i 
Valid. Länsstyrelserna kan använda dem som underlag för sina beslut.

3. Senast den 30 april valåret beslutar Valmyndigheten om antal fasta mandat i riksdags-
valkretsarna och länsstyrelserna beslutar om antal fasta mandat i kommun- och region-
valkretsarna. 

4. Valmyndighetens och länsstyrelsernas beslut ska kungöras. 
5. Valmyndigheten publicerar fördelningen av valkretsmandat på val.se.
6. Länsstyrelsen ska kontrollera på val.se att det är rätt antal mandat.
7. Beslut om valkretsmandat kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande, när 

det gäller kommun- respektive regionvalkretsar ska ha kommit till länsstyrelsen senast 
tre veckor efter kungörelsedatum.

30 apr 
2022

31 okt 
2021

http://val.se
http://val.se
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6. Valdistrikt

 

6.1 Ansvariga

• Kommunfullmäktige föreslår ny valdistriktsindelning till länsstyrelsen.
• Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt.
• Länsstyrelsen uppdaterar GIS-kartor.

6.2 Beskrivning

1000-2000 röstberättigade

Enligt 4 kap 17 § vallagen ska ett valdistrikt omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade. 
Uppgift om antal röstberättigade kan t.ex. basera sig på de uppgifter Valmyndigheten tar fram 
den 1 mars året innan valåret. Hänsyn ska tas till eventuella framtida kända förändringar såsom 
utflyttningar, nybyggnationer etc. 

Ett valdistrikt får ligga utanför intervallet 1000-2000 röstberättigade endast om det finns 
särskilda skäl. Sådana skäl skulle kunna vara att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt 
(t.ex. en ö med begränsade färjeförbindelser) eller att valdistriktet väntas öka eller minska sin 
folkmängd inom kort. Endast om det finns synnerliga skäl får ett valdistrikt omfatta färre än 
300 röstberättigade. Denna nedre gräns är satt med hänsyn till att skyddet för valhemligheten 
ska kunna bibehållas.

Valkretsen består av ett eller flera valdistrikt och utgör grunden för valkretsarna och 
valområdena. Varje valdistrikt har en vallokal och valdistriktens storlek och omfattning 
anpassas för att få en jämn och smidig tillströmning av väljare till vallokalerna. 

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde
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Beskrivande namn på valdistrikten

Valdistriktens namn ska beskriva det område som avses. En person med lokalkännedom ska 
kunna förstå vilket område som avses bara genom att läsa namnet. 

Valdistrikten sorteras alltid alfabetiskt och inte i kodordning i de publikationer som 
Valmyndigheten ger ut – t.ex. på webben. 

Vid namngivning av valdistrikt bör följande prioriteringsordning gälla:

1. I första hand ska valdistriktet ges namn efter det område som valdistriktet
innefattar, t.ex. ”Valby”, ”Röstberga” eller ”Mandatviken”. Att namnge
valdistrikt efter församlingar rekommenderas inte eftersom församling-
arnas utformning är utanför valadministrationens kontroll och kan ändras.
Förkortningar av namn är inte tillåtna utom S:t och S:ta samt väderstrecks-
tillägg och liknande.

2. Innehåller valdistriktet flera distinkta, likvärdiga områden ska de alla ingå
i namnet, med det mest centrala namnet först, t.ex. ”Valby-Röstberga-
Mandatviken” eller ”Valby, Röstberga och Mandatviken”.

3. Om det finns för många distinkta områden i valdistriktet, så att namnet blir
fler än 36 tecken, ska det mest centrala området väljas, följt av ”m.fl.”, enligt
”Valby m.fl.”.

4. Är valdistriktet för litet för att ges ett distinkt namn, kan det dela namn
med de angränsande valdistrikten, men särskiljas av ett väderstreckstillägg.
Väderstrecket skrivs med en bokstav efter namnet, enligt ”Valby N”, ”Valby
S”, ”Valby Ö”, ”Valby V” och ”Valby C”. Om så skulle behövas kan också
”NV” etc. användas.

5. Löpnummernamn enligt formen ”Valby 1”, ”Valby 2” etc. används inte.
Sådana namn är omöjliga att förstå var de ligger och kan dessutom sorteras
konstigt vid olika datorgenererade presentationer, eftersom t.ex. 10 alfanu-
meriskt läggs före 2.

Inga enklaver

Varje valdistrikt ska vara en geografiskt obruten yta, i likhet med valkretsarna. Det betyder att 
ett valdistrikt inte ska delas upp i enklaver. De enda enklaver som inte går att ta bort är de som 
ligger utanför valadministrationens kontroll, dvs. kommun- och länsenklaver.

NEJ JA
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De röstberättigade har en bra väg till vallokalen

Valdistrikten ska vara rationellt utformade kring ett område och ge de röstberättigade en bra väg 
till vallokalen. En röstberättigad ska t.ex. inte behöva passera en annan vallokal på väg till sin 
egen vallokal.

Räta gränser

Ett valdistrikts gränser ska i första hand följa topografiska landmärken, såsom t.ex. vattendrag 
och vägar, som ligger fast mellan valen. De kan också följa befintliga fastighetsgränser eller t.ex. 
kommunens statistikområden. Gränserna ska inte gå i sick-sack över andra gränser utan helst 
helt och hållet följa befintliga gränser. Tänk på att kartorna används i olika grafiska presenta-
tioner och därmed bör hållas välordnade.

Valdistrikskod

Varje valdistrikt ska ges en åttaställig kod, där de första två siffrorna beskriver län, de andra två 
kommun och de fyra sista valdistrikt. Koden är främst till för internt bruk, men visas i statistik 
över valresultat och liknande. För de röstberättigade är koden ett komplement till numret i 
röstlängden och den kompletta sifferkombinationen trycks på röstkortet. Kommunen kan 
föreslå valdistriktskod i sitt underlag till länsstyrelsen.

01 14 0101 
Län Kommun Valdistrikt 

NEJ

JA

NEJ

JA
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6.3 Gör så här

1. Kommunen kan från juni 2020 hämta valdistriktskartor från valdatasystemet RKL 2018:s
Bibliotek. Det är GIS-kartor med valdistrikten från 2019. Filformat är GeoJSON. Tidigare
var det Shape.

2. Från mars året innan valår finns dessutom filer med antal röstberättigade för varje
fastighet och koordinater. Valmyndigheten kan inte tillhandahålla bakgrundskartor, men det
går med fördel att ta hjälp av kartorna på www.val.se.

3. Om granskningen leder till ändringar bör dessa sammanställas i en lista. Se bilaga 1 hur en
sådan lista kan se ut. Ändringar i geografiska gränser bör illustreras med kartor. Kommunen
ska helst skicka sina ändringar i GIS-filer till länsstyrelsen, men om det inte är möjligt måste
kartbilderna vara tydliga och inzoomade. Det kan vara svårt att tolka ändringar utifrån t.ex.
tjocka penndragningar på en kartbild.

4. Kommunfullmäktige föreslår nya valdistrikt till länsstyrelsen innan den 1 december året
före valåret. Listan innehållande alla ändringar och eventuella kartor läggs som bilaga till
länsstyrelsen. Kommunen ska även skicka med GIS-filer om sådana finns.

5. Länsstyrelsen beslutar om indelning i valdistrikt senast den 1 december året före valåret.
Beslut om valdistriktsindelning gäller tills ny indelning beslutas. Länsstyrelsen kan på egen
hand fatta beslut om valdistriktens utformning, men då måste kommunfullmäktige först få
möjlighet att yttra sig.

6. Länsstyrelsen kungör beslut om valdistriktsindelning i både ortstidning och Post- och
Inrikes tidningar.

7. Beslut om valdistriktsindelning kan överklagas till Valprövningsnämnden. Överklagande ska
ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor efter kungörelsedatum.

8. Länsstyrelsen utför ändringar av valdistriktens gränser, namn och koder i GIS-kartorna. Det
är viktigt att namn och koder registreras in korrekt eftersom det som registreras in finns i
original i Valid och används för att publiceras på www.val.se, skickas till media och SCB,
trycks på röstkort m.m.

9. Länsstyrelsen klarmarkerar valdistrikten i Valid.

Tidigare än 
1 dec 2021

Från juni 
2020

Från mars 
2021

Senast  
1 dec 2021

http://www.val.se
http://www.val.se
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7. Fastigheter

I varje valdistrikt finns ett antal fastigheter och på varje fastighet finns ett antal 
röstberättigade personer folkbokförda. 

7.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen fattar beslut om valfastigheter och delade fastigheter. 
• Valmyndigheten utför doppning, se beskrivning nedan.
• Länsstyrelsen och Valmyndigheten hanterar fastigheter som saknar valdistriktsbeteckning.

7.2 Beskrivning

Folkbokföring sker på fastigheter. Alla fastigheter representeras av en fastighetspunkt och 
alla dessa fastighetspunkter finns angivna i specifika GIS-kartor. Fastighetspunkten innehåller 
koordinater, fastighetsbeteckning och uppgift om antal röstberättigade på fastigheten.
Det nuvarande referenssystemet är SWEREF99TM, men kommer eventuellt ändras, mer
information kommer i så fall angående det.

Doppning

Valmyndigheten samkör fastighetsregistret och valdistriktskartorna (GIS-kartor) för att kunna 
avgöra till vilket valdistrikt en fastighet ska höra. Den här samkörningen kallas doppning. Syftet 
är att varje röstberättigad ska kunna föras till ett valdistrikt. Efter doppningen innehåller fastig-
hetspunkten även en valdistriktskod. Valmyndigheten utför doppning tre gånger inför ett val. 
Dessa är: inför den 1 mars året före valåret, 1 mars valåret samt inför kvalifikationsdagen för 
rösträtten 12 augusti 2022.

Doppning

Fastighetsbeteckning, koordinater för 
fastighetspunkt, antal röstberättigade

Fastighetsbeteckning, koordinater för 
fastighetspunkt, antal röstberättigade, 
valdistriktskod: 05801201

Totalt 61 mandat

Storskogens kommun 
40 000 röstberättigade

23 valkretsmandat

31 valkretsmandat
7 utjämningsmandat

Valdistrikt

Västra Storskogen
17 200 röstberättigade

Östra Storskogen
22 800 röstberättigade

Valby Ö
1 800 röstberättigade

Fastigheter
Lövruskan 12:1
3 röstberättigade

Valkretsar

Valområde
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Fastigheterna kan inte ändras av valadministrationen. Däremot måste de hanteras i olika 
sammanhang. De fastigheter som vid doppning inte automatiskt kan föras till ett valdistrikt 
måste hanteras manuellt av länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Länsstyrelsen skapar även 
valfastigheter och delar fastigheter vid behov. 

Valfastigheter

För vissa fastigheter kan fastighetspunkten ligga fel ur valsynpunkt. Om t.ex. en fastighet består 
av flera ytor som ligger i flera kommuner måste länsstyrelsen ibland peka ut ett ställe, dvs. ange 
specifika koordinater, där fastighetspunkten ska ligga. Punkten kan placeras där det finns en 
byggnad. De fastigheter som har utpekade koordinater kallas valfastigheter. Detta är ganska 
sällsynt. Valmyndigheten administrerar ett register med valfastigheter, men det kan komma att 
ändras till att länsstyrelsen gör ändringarna direkt i Valid, mer information kommer i så fall 
angående det. 

Delade fastigheter

Det förekommer också fastigheter med flera tusen röstberättigade eller stor yta. I dessa fall har 
länsstyrelsen, enligt 4 kap 16 § andra stycket vallagen, rätt att dela upp fastigheten så att delarna 
förs till olika valdistrikt. Undvik att dela upp en fastighet så att en valdistriktsgräns går genom 
en byggnad. Detta är mycket sällsynt.

7.3 Gör så här

Särskilda fastighetsbeslut

1. Länsstyrelsen kan besluta om valfastigheter eller delade fastigheter.
2. Länsstyrelsen ska genast meddela Valmyndigheten beslutet, så att Valmyndigheten kan

uppdatera i Valid.

Hantera fastigheter

Länsstyrelsen ska hantera de fastigheter som efter doppning saknar valdistriktsbeteckning två 
gånger: inför första mars valår och innan kvalifikationsdag för rösträtt 30 dagar innan valdagen. 
Valmyndigheten hanterar fastigheter en gång: inför 1 mars året innan valår. Valmyndigheten 
kommer att meddela exakta datum för detta.

3. En lista på berörda fastigheter visas i Valid.
4. Utred vilket valdistrikt fastigheterna ska höra till
5. Fyll i uppgifterna i Valid.
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8. ”Placeringsdistrikt”

”Placeringsdistrikt” är inte en egen typ av valdistrikt, utan vissa existerande geografiska 
valdistrikt pekas ut som placeringsdistrikt. Placeringsdistrikten ersätter det som tidigare 
kallades ”rubrikdistrikt”.

8.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen pekar ut placeringsdistrikt.

8.2 Beskrivning

För att vara röstberättigad måste en person finnas i en röstlängd. Vilken röstlängd personen tas 
upp i bestäms av vilken fastighet som personen är folkbokförd på och i vilket valdistrikt denna 
fastighet ligger. 

Det finns ca. 40 000 personer som inte är folkbokförda på någon fastighet alls. De är istället 
folkbokförda på en s.k. rubrikfastighet – ”på kommunen skriven”, ”utan känt hemvist” eller 
”utvandrad”.

Lösningen är att länsstyrelsen väljer ut ett eller flera valdistrikt per kommunvalkrets där dessa 
röstberättigade ska placeras. De utvalda valdistrikten kallas placeringsdistrikt. Placeringsdi-
strikten från tidigare val ligger kvar i Valid. Om länsstyrelsen behöver peka ut nya eller fler 
placeringsdistrikt är det bra att tänka på att de bör vara centralt belägna eller att det är lätt att ta 
sig dit.

Valid placerar sedan ut de fastighetslösa röstberättigade slumpmässigt på placeringsdistrikten. 
När detta är gjort har samtliga röstberättigade kunnat föras in i en röstlängd. 

8.3 Gör så här

Första mars valåret ska Valmyndigheten ta fram statistik över röstberättigade per valdistrikt (se 
sid. 4). Därför måste listan med placeringsdistrikt ses över av länsstyrelsen innan dess. Exakt tid 
meddelas inför varje val, men det brukar vara januari-februari valåret.

6. I Valid ska länsstyrelsen se till så att minst ett valdistrikt, gärna centralt beläget, finns
utpekat som placeringsdistrikt i länets alla kommunvalkretsar. Placeringsdistrikt från
tidigare val ligger kvar.

jan–feb 
2022
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9. ”Uppsamlingsdistrikt”

Uppsamlingsdistrikten är fiktiva valdistrikt som skapas automatiskt vid val. De följer alltid 
kommunvalkretsarna eller kommungränsen om kommunen inte är valkretsindelad.

9.1 Ansvariga

Uppsamlingsdistrikten behöver ingen särskild tillsyn, utan skapas automatiskt vid val. De följer 
alltid kommunvalkretsarna och kan inte ändras.

9.2 Beskrivning

Onsdagen efter valdagen börjar valnämnderna räkna de förtidsröster som vallokalerna inte 
hunnit få och därmed inte kunnat räkna under valdagen. Dessa är främst röster från utlandet 
och förtidsröster som avlagts i andra kommuner på valdagen. Förrättningen heter valnämndens 
preliminära rösträkning, men kallas kort för uppsamlingsräkning. Räkningen börjar på onsdagen 
men kan om det behövs även fortsätta på torsdagen.

Vid valnämndens preliminära rösträkning räknas inte rösterna per valdistrikt utan i något som 
kallas ”uppsamlingsdistrikt”. Ett uppsamlingsdistrikt motsvarar en kommunvalkrets eller en 
kommun, om kommunen inte är valkretsindelad. Eftersom valkretsindelning kan ändras mellan 
val kan antal uppsamlingsdistrikt också ändras mellan val. Rösterna räknas på detta sätt för att 
valhemligheten inte ska röjas.
Uppsamlingsdistrikten tillkommer vid rösträkningen först på onsdagen efter valet och antalet 
valdistrikt skiljer sig därmed mellan den preliminära rösträkningen och den slutliga rösträk-
ningen. 

OLIKA ANTAL VALDISTRIKT VID DEN PRELIMINÄRA RÖSTRÄK-
NINGEN PÅ VALNATTEN OCH SLUTLIGA RÖSTRÄKNINGEN?

För riksdagsval och kommunfullmäktigeval är antal valdistrikt samma vid 
den preliminära rösträkningen i vallokalerna och den slutliga rösträkningen 
hos länsstyrelserna, men för regionfullmäktigeval är antalet ett annat. Det 
beror på att det inte finns någon region för Gotland. Därmed är det totala 
antalet valdistrikt och antal uppsamlingsdistrikt i landet lägre för val till 
regionfullmäktige. 

EXEMPEL: Vid valet till riksdagen och kommunfullmäktige 2014 fanns 
det 5837 valdistrikt, dvs. faktiska geografiska områden. 41 av dessa var i 
Gotlands kommun. Antal valdistrikt i val till landstingsfullmäktige (region-
fullmäktige) 2014 var därmed 5796. Till den slutliga rösträkningen tillkom 
sedan ett uppsamlingsdistrikt per kommunvalkrets. För val till riksdagen 
och kommunfullmäktige var det 390 uppsamlingsdistrikt, och därmed var 
det 6227 valdistrikt i det slutliga resultatet. För val till landstingsfullmäktige 
tillkom 387 uppsamlingsdistrikt, eftersom de 3 uppsamlingsdistrikten 
för Gotland inte tillkom för val till landstingsfullmäktige, och det slutliga 
antalet valdistrikt för val till landstingsfullmäktige var därmed 6183 stycken.
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10. Vad gäller vid omval och extra val?

I händelse av omval eller extra val gäller samma valgeografi som vid närmast föregående 
ordinarie val. Eventuellt kan det dock bli aktuellt med hantering av fastigheter.

10.1 Ansvariga

• Länsstyrelsen hanterar (eventuellt) fastigheter.

10.2 Beskrivning

Det är inte specifikt reglerat i vallagen vad som ska gälla för indelning i valdistrikt och valkretsar 
i händelse av omval eller extra val. Valmyndigheten gör bedömningen att samma valdistrikt och 
valkretsar gäller vid eventuellt omval eller extra val som vid närmast föregående ordinarie val. 
Det betyder att ändringar i valkrets- och valdistriktsindelningen som görs mellan valen, endast 
ska gälla vid nästa ordinarie val och således ej vid omval eller extra val. 

Även om inte indelning i valdistrikt och valkretsar ska göras inför ett omval eller ett extra val 
kan det bli aktuellt att hantera fastigheter.

10.3 Gör så här

1. Eventuellt meddelar Valmyndigheten att det behövs hanteras fastigheter. Om så är
fallet, läs mer om detta i kapitel 7, Fastigheter.



19

Till  
innehållsförteckning

Bilaga 1: Underlag till beslut om valdistriktsändringar

Under beredningen kan följande lista göras för att underlätta arbetet, samt underlätta för 
mottagaren av beslutet. Gör en lista med samtliga valdistrikt och eventuella valkretsar med kod 
och namn: 

Förändringskolumner
Kod före 
beslut

Namn före 
beslut

Ny kod 
efter 
beslut

Nytt namn 
efter 
beslut 

Gränsändring 
efter 
beslut

Beräknat antal 
röstberättigade
efter beslut

17800001 Första 
17800002 Andra 
17800006 Valby 
17800001 Röstberga
17800132 Mandatviken

Skriv i tabellen hur varje valdistrikt påverkats i och med beslutet, enligt nedanstående:

Ändrat namn

Skriv nytt namn i kolumnen ”Nytt namn efter beslut”, maximalt 36 tecken inklusive mellanslag.

Ändrad kod

Skriv ny kod i kolumnen ”Ny kod efter beslut”. Kom ihåg att stora förändringar av koderna kan 
innebära mycket arbete, eftersom varje valdistrikt med ny kod och dess vallokal måste läggas in 
på nytt i Valid. 

Ändrad gräns

Ange kortfattat hur gränsen ändrats i ”Gränsändring efter beslut” och bifoga alltid en karta, där 
man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits. En person utan lokalkännedom ska kunna förstå 
hur gränsen ska dras.

Borttaget valdistrikt

Betyder egentligen att distriktet slagits ihop med ett annat distrikt. Ange om valdistriktet har 
slagits ihop i kolumnen ”Gränsändring efter beslut”. Om det behövs, bifoga en karta, där man 
på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.



20

Till  
innehållsförteckning

Nytt valdistrikt

Sätt in en ny rad, lämna ”Kod innan beslut” och ”namn innan beslut” tomma. Skriv in kod och 
namn på det nya valdistriktet och ange hur distriktet uppkommit i kolumnen ”gränsändring”, 
bifoga alltid en karta, där man på detaljnivå kan se hur gränsen dragits.

Ska vissa valdistrikt vara oförändrade?

Lämna förändringskolumnerna för de oförändrade valdistrikten helt tomma. På så sätt är det 
enkelt att se var det finns förändringar i listan.

Beräknat antal röstberättigade per valdistrikt

Avsluta med att ange det beräknade antalet (kommunalt) röstberättigade för de valdistrikt som 
ska gälla tills vidare efter beslutet. 

Klart!

Så här kan en färdig lista se ut: 

Förändringskolumner
Kod före 
beslut

Namn före 
beslut

Ny kod 
efter 
beslut

Nytt namn 
efter 
beslut 

Gränsändring 
efter beslut

Beräknat antal 
röstberättigade
efter beslut

01 Norra 
valkretsen

12910

17800001 Första Bengtstaden 1703

17800132 Mandatviken 17800003 1113

17800002 Andra Slås ihop med 
17800001 
Bengtstaden.

17800004 Bullelunden Nytt valdistrikt, 
Valbys östra 
delar, se karta 1.

1021

17800006 Valby Justering av 
gräns mot 
nytt valdistrikt 
Bullelunden, se 
karta 2.

1232

17800012 Röstberga 1232
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 229 Dnr 2019/00094 

Återrapportering av utredningsuppdrag avseende is-
bana för friåkning utomhus 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att utredningsuppdraget 2020-02-24 §

14 är avslutat.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att gå vidare

med inköp av isbana enligt nämndens förslag.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 15 att bifalla motionen ”Eta-

blera isbana för friåkning utomhus”.  I motionen föreslogs att förvaltningen 

skulle se över möjligheterna att etablera en isbana samt att en isbana, om 

möjligt, ska etableras. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att etablera en isbana enligt motionens förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden har nu genomfört en utredning och återrapporte-

rar denna till fullmäktige. Nämnden föreslår inköp av en portabel kylmatta, 

kylaggregat och sarg till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. Fullmäktige fö-

reslås besluta att gå vidare med denna lösning.  

Beslutsunderlag 

KSAU 2021-08-30 § 183 

Tjänsteskrivelse 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 15 

Motion – Etablera isbana för friåkning utomhus.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till Michael Rubbestads (SD) yrkande. 

Ärende 21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag el-

ler Owe Fröjds avslagsyrkande och finner att man beslutar enligt förvalt-

ningens förslag.  

Protokollsanteckning 

Owe Fröjd (Båp) lämnar följande protokollsanteckning: 

”KF har redan tagit ett beslut, 200224, i denna fråga, och kan inte överprö-

vas av Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen kan inte heller fatta beslut vad Kultur och Fritidsnämn-

den skall besluta om, och göra, allt enligt ”LEX Tony Klaesson” KD 

Tidigare beslut inKF: 

§ 16 Dnr 2018/00975

Medborgarförslag: Isbanor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget anses besvarat med

hänvisning till beslut avseende motion 2019/00094 angående isbanor.

Yrkande från Bålstapartiet  

Avslag på grund av tidigare beslut av KF” 

Reservation 

Owe Fröjd (Båp) reserverar sig mot beslutet. 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 183 Dnr 2019/00094 

Återrapportering av utredningsuppdrag avseende is-
bana för friåkning utomhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att utredningsuppdraget 2020-02-24 §

14 är avslutat.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att gå vidare

med inköp av isbana enligt nämndens förslag.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 15 att bifalla motionen ”Eta-

blera isbana för friåkning utomhus”.  I motionen föreslogs att förvaltningen 

skulle se över möjligheterna att etablera en isbana samt att en isbana, om 

möjligt, ska etableras. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för att etablera en isbana enligt motionens förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden har nu genomfört en utredning och återrapporte-

rar denna till fullmäktige. Nämnden föreslår inköp av en portabel kylmatta, 

kylaggregat och sarg till en kostnad av 1,2 miljoner kronor. Fullmäktige fö-

reslås besluta att gå vidare med denna lösning.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 15 

Motion – Etablera isbana för friåkning utomhus.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2019/00094 nr 101987 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 

Återrapportering av utredningsuppdrag avseende isbana för 
friåkning utomhus 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att utredningsuppdraget 2020-02-24 §

14 är avslutat.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att gå

vidare med inköp av isbana enligt nämndens förslag.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 15 att bifalla motionen 

”Etablera isbana för friåkning utomhus”.  I motionen föreslogs att 

förvaltningen skulle se över möjligheterna att etablera en isbana samt att en 

isbana, om möjligt, ska etableras. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att etablera en isbana enligt motionens 

förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden har nu genomfört en utredning och 

återrapporterar denna till fullmäktige. Nämnden föreslår inköp av en 

portabel kylmatta, kylaggregat och sarg till en kostnad av 1,2 miljoner 

kronor. Fullmäktige föreslås besluta att gå vidare med denna lösning.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Föreslagen utrustning för isbana kommer köpas in inom ramen för 

utbyggnad av aktivitetsparken 2021. Kapitalkostnader inryms inom redan 

beslutad investeringsbudget för aktivitetsområdet. Inga nya medel behöver 

tillskjutas.  

Barnperspektivet 

En isbana för friåkning utomhus gynnar barnen som får möjlighet till lek 

och utomhusåkning på is. Barn och familjer får utökad möjlighet till 

aktiviteter på tider som passar dem.  

Näringslivsperspektivet 

Näringslivsperspektivet kan gynnas genom att fler människor är ute på olika 

aktiviteter i anslutning till isbanan, vilket också kan öka besök vid olika 

näringslivsverksamheter i närheten.  

Uppföljning 

Verkställighet av fullmäktiges beslut följs upp regelbundet genom rapport 

till kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Kultur- och fritidsnämndens beslut



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-21 KS 2019/00094 nr 101987 

– Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse

– KF 2020-02-24 § 15

– Motion – Etablera isbana för friåkning utomhus.

__________ 

Beslut skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen  



TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-18 KFN 2019/00089 nr 1799 

Kultur- och fritidsförvaltning 
Jytte Rüdiger 
0171-525 00 
jytte.rudiger@habo.se 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Förslag till beslut  

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunfullmäktige i

enlighet med förvaltningens utredningsförslag.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har 2019-01-02 inkommit med en motion om att 

etablera isbana för friåkning utomhus (Dnr 2019/00094). Motionen 

remitterades från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden för 

utredning 2020-02-24.  

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning förordar etablering av en konstis 

för friåkning genom inköp av en portabel matta och kylaggregat som 

anläggs på lämplig grusplan i centrumområdet/Gröna Dalen. En matta 

inklusive kylaggregat i storlek 13x26 meter kostar 1,2 miljoner inklusive 

sarg. Av de förslag som utretts är denna isbana den mest prisvärda sett till 

friåkning.  

Utredningen har bland annat hämtat inspiration från Järfälla som använder 

denna typ av anläggning.  

En portabel rink som den i Järfälla (se bilder nedan). 

Mattan läggs ut och tempereras med kylaggregat till en temperatur som gör 

det möjlighet att anlägga is.  



TJÄNSTESKRIVELSE 2(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-18 KFN 2019/00089 nr 1799 

Kylaggregat. 

Utredningen har dels undersökt etablering av större isrink baserat på 

föreningslivets behov, dels isbana enbart för friåkning. Två alternativ för 

etablering av isbana har utretts:  

1. Isrink med tält i olika storlekar där den billigaste på 16x32m

ligger på en kostnad om ca 2,780 000 kr. I detta pris ingår ej

markarbete och annan installation. Driftmässigt kostsam då isrinken

tas om hand som en traditionell anläggning.

2. Inköp av portabel kylmatta inklusive rink om 13x26 meter och

kylaggregat till en kostnad om 1,2 miljoner kronor inklusive sarg.

En matta med kylaggregat i storlek 13x26 meter kostar mindre än hälften än 

en uterink med tält i samma storlek. I alternativen med tälttak tillkommer 

även kostnader för markarbete, installering av permanent kylanläggning i 

marken samt årlig drift med personal och maskiner. En matta besparar 

många delar av dessa kostnader.    

Ärende 
Behov av fler istider är stor för såväl föreningslivet som för de som önskar 

tider för friåkning. Tiderna räcker inte till för utökning av friåkning eller 

föreningslivets ökade barngrupper.  

Med milda vintrar är det svårt att anlägga is på befintliga grusplaner. 

Spolning av is kräver att temperaturen varit under noll ett antal dagar varför 

naturis allt mer sällan anläggs under vintermånaderna.  

Alternativ för etablering av utomhusisbana är att anlägga konstis. En 

konstfrusen uterink skulle kunna lätta på trycket och hjälpa all verksamhet i 

ishallen samt öka tider för friåkning där även spontanidrotten skulle kunna 

växa.  

En konstfrusen isrink kräver kylsystem och driftservice motsvarande skötsel 

av en inomhusanläggning. Önskemålet från föreningslivet är en konstfrusen 

isrink med tak. Med tak bibehålls isen på ett bättre sätt.  



TJÄNSTESKRIVELSE 3(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-18 KFN 2019/00089 nr 1799 

Utredningen har tittat på två olika anläggningar. Den första anläggningen 

erbjuder en arena för både träning som friåkning och inkluderar pris för 

tälttak. Den andra anläggningen erbjuder en arena endast för friåkning och 

utan tak.  

1. Etablering av arena för både hockeyträning och friåkning

Utredningen har tittat på en etablering av utomhusrink i anslutning

till befintlig ishall för att ta fördelar av nuvarande kylanläggning.

Nuvarande kylsystem klarar inte att driva ytterligare isanläggning. Befintlig 

kylmaskin i ishallen är baserad på ett vätskekylsystem på 180,8 kW med 2 

st. kylmaskiner som alternerar sin drift. 1995 byggde man på systemet då 

effekten var för dålig. Det finns inte effekt över till att driva en anläggning 

till. 

Gällande plats är Skateområdet vid ishallen för litet sett till isrinkens 

omfång. En annan plats för isrink är därför nödvändig.  

Om en större anläggning med tälttak ska etableras föreslår Kultur- och 

fritidsförvaltningen att en vidare utredning av plats görs i anslutning till 

kommande Multiarena vid Gröna Dalen. Samordning av kostnader kan 

göras när man ändå är i området och bygger.   

Ungefärliga kostnader för isrink inklusive tälttak. I priset ingår inte 

markarbete, elinstallation, kylanläggning mm.  

1. Fullstor 30x60m - Totalt 9 miljoner

Ispist: 4 miljoner

Sarg: 1 miljon

Tält: 4 miljoner

2. NHL mått 26x60m Totalt 7 950 000

Ispist: 3.5 miljoner

Sarg: 950 000kr

Tält 3.5 miljoner

3. Endast ytterzoner 30x40m 6 050 000

Ispist 2 640 000

Sarg: 770 000

Tält 2 640 000

4. En zon 16x32m Totalt 2 780 000

Ispist: 1,126 miljoner

Sarg: 528 000kr

Tält 1,126 miljoner

Driftmässigt blir detta förslag kostsamt då kommunen behöver drifta två 

anläggningar som kräver samma utrustning och skötsel som befintlig ishall. 



TJÄNSTESKRIVELSE 4(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-01-18 KFN 2019/00089 nr 1799 

Ytterligare kylanläggning, el och maskiner behöver räknas in. Driften ökar 

även bemanningsbehovet då även konstgräset ligger i vinterdriften.   

2. Etablering av portabel arena endast för friåkning i

anslutning till nya aktivitetsområdet.

Konstfrusen is utan tak med medföljande kylaggregat.

I Järfälla har man löst friåkning genom att rulla ut en portabel kylmatta på 

en basketplan. Mattan fryses ner med kylaggregat till -1 grad. Därpå spolas 

vatten som sedan hålls kyld med hjälp av aggregatet. Med mattan medföljer 

kylaggregat. Isbanan är lämplig för friåkning men kan också användas för 

hockeyträning.  

Mattorna kan läggas ut på konstgräs. Driften består av vatten och el under 

säsong och beror på väder och vind.  

Pris för matta om 13m x 26 m inklusive sarg 1 200 000 kronor. 

En större isbana 15m x 30 m inklusive sarg kostar 1 900 000 kronor. 

Att hyra en matta kostar 650 000 kr per säsong. Med el och vatten blir en 

årlig kostnad ca 800 000 kr. Att köpa in en matta är mest fördelaktigt.  

Driftmässigt är en portabel matta billigare än en fast arena. Den löser inte 

föreningslivets hela behov men kan frigöra en del tider för lättare träning. 

Montering görs varje år med att frysa fast mattor på underlaget. Personal 

behöver utbildas i montering vilket kan genomföras inom 

anläggningsdriften. Inga maskiner krävs för underhåll. I Järfälla har man 

löst driften med att invånare själva skottar eller rengör isen från snö och 

eventuellt skräp. 

Barnperspektivet 

Att anordna en isbana utomhus främjar möjligheten till aktivitet för barn på 

tider som passar dem. 

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunfullmäktige 



2019-01-02 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Många barn, vuxna och äldre uppskattar att antingen åka skridskor eller vara närvarande när nära 

och kära ägnar sig åt aktiviteten. Skridskoåkning är vidare en både effektiv och skonsam 

motionsform. Alla kan dra nytta av träningen på isen, även om man inte har åkt skridskor sedan 

barnsben, och är vidare en bra variation av den vanliga träningen. Skridskoåkning är ett bra sätt att 

komma i gång med att motionera även för dem som inte är vana vid att sporta. Det är en skonsam 

och behaglig motionsform som låter personen börja i sitt eget tempo, till och med i samma tempo 

som en promenad, utan att riskera att få ont i knä och andra leder. 

Tyvärr är isarna i kommunen inte alltid bärande och ishallens tider för skridskoåkning inomhus är ofta 

få för allmän åkning vilket leder till att våra invånare måste söka sig utanför Håbo kommun. 

En lösning för detta är etablerandet av en isbana för spontan friåkning utomhus i kommunen, 

förslagsvis i centrala Bålsta mellan exempelvis ishallen och biblioteket i nära anslutning till 

skateparken, men berörd förvaltning bör se över ifall mer lämplig plats finns. 

Det finns flertalet modeller, storlekar och varianter av kommunala isbanor som dessutom är flyttbara 

och valet finns även mellan så kallad ”konst-is” eller ”natur-is” där de senare tas fram i samband med 

vintersäsongen och sedan förvaras under sommarhalvåret vilket gör platsen tillgänglig för annan 

verksamhet under årets varmare månader. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar Sverigedemokraterna 

Att berörd förvaltning ges i uppdrag att se över lämplig plats för etablerande av 

utomhusbana för friåkning i Bålsta 

Att berörd förvaltning utreder kostnader för etablerandet av en utomhusbana för 

friåkning i Bålsta samt olika varianter och modeller för denna 

Att Håbo kommun etablerar en utomhusbana för friåkning i Bålsta om ovan uppdrag visar 

att det är ekonomiskt genomförbart 

Thomas Moore (SD) 

Carol Lundahl Moore (SD) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 

Kultur- och fritidsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 12 Dnr 2019/00089 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

1. Kultur- och fritidsnämnden lämnar yttrande till Kommunfullmäktige i en-

lighet med förvaltningens utredningsförslag.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har 2019-01-02 inkommit med en motion om att eta-

blera isbana för friåkning utomhus (Dnr 2019/00094). Motionen remittera-

des från kommunfullmäktige till kultur- och fritidsnämnden för utredning 

2020-02-24.  

Kultur- och fritidsförvaltningens utredning förordar etablering av en konstis 

för friåkning genom inköp av en portabel matta och kylaggregat som an-

läggs på lämplig grusplan i centrumområdet/Gröna Dalen. En matta inklu-

sive kylaggregat i storlek 13x26 meter kostar 1,2 miljoner inklusive sarg. 

Av de förslag som utretts är denna isbana den mest prisvärda sett till friåk-

ning.  

Utredningen har bland annat hämtat inspiration från Järfälla som använder 

denna typ av anläggning.  

En portabel rink som den i Järfälla (se bilder nedan). 

Mattan läggs ut och tempereras med kylaggregat till en temperatur som gör 

det möjlighet att anlägga is.  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 

Kultur- och fritidsnämn-
den 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Kylaggregat. 

Utredningen har dels undersökt etablering av större isrink baserat på före-

ningslivets behov, dels isbana enbart för friåkning. Två alternativ för etable-

ring av isbana har utretts:  

Isrink med tält i olika storlekar där den billigaste på 16x32m ligger på en 

kostnad om ca 2,780 000 kr. I detta pris ingår ej markarbete och annan in-

stallation. Driftmässigt kostsam då isrinken tas om hand som en traditionell 

anläggning.  

Inköp av portabel kylmatta inklusive rink om 13x26 meter och kylaggregat 

till en kostnad om 1,2 miljoner kronor inklusive sarg.  

En matta med kylaggregat i storlek 13x26 meter kostar mindre än hälften än 

en uterink med tält i samma storlek. I alternativen med tälttak tillkommer 

även kostnader för markarbete, installering av permanent kylanläggning i 

marken samt årlig drift med personal och maskiner. En matta besparar 

många delar av dessa kostnader.    

 Beslutsunderlag 

- Motion Etablera isbana för friåkning utomhus

- Delegationsbeslut remiss motion etablera isbana för friåkning utomhus

- Beslut- KF 2020-02-24 §15- Motion:; Etablera isbana för friåkning utom-

hus

Beslutsgång 

Ordförande Per Widén (C) frågar nämnden om yttrande till kommunfull-

mäktige kan lämnas enligt förvaltningens förslag och finner att så sker.  

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-16 

Kultur- och fritidsnämn-
den 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-02-24 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 15 Dnr 2019/00094 

Motion: Etablera isbana för friåkning utomhus 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till Kul-

tur- och fritidsnämndens bedömning.

2. Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda

förutsättningarna för etablerandet av en isbana enligt motionens förslag.

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att etablera isbana 

för friåkning utomhus. Motionen har remitterats till kultur- och fritidsnämn-

den för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden anser att motionen ska bifallas 

då möjligheterna till skridskoåkning idag är begränsade. Kultur- och fritids-

förvaltningen ser Gröna Stråkets planerade aktivitetspark som en naturlig 

plats för en isbana. Kommunstyrelsens förvaltning har inget ytterligare att 

yttra i ärendet och föreslår, med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens 

bedömning, att motionen ska bifallas.  

Beslutsunderlag 

KS 2020-02-10 § 

KSAU 2020-01-27 § 26 

Tjänsteskrivelse 

Motion 2019-01-02 

KFN protokollsutdrag 2019-06-04, § 52 

Beslutsgång 

Ordförande Björn Erling (M) frågar om kommunfullmäktige bifaller kom-

munstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kultur- och fritidsnämnden 

Motionären, för kännedom 

Hemsida 

Uppdragslista 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 230 Dnr 2021/00249 

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till 
ökad trygghet i kommunen - återrapportering av upp-
drag 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens avrapportering av

nämnda uppdraget KF 2019-12-09 § 168

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168 är av-

slutat.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att berörd förvaltning ges 

i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en 

ökad trygghet i kommunen. Tekniska nämnden fick uppdraget och redovisar 

nu sin återkoppling i form av en utredning. Kommunfullmäktige föreslås 

därför besluta att uppdraget härmed är slutfört.  

Beslutsunderlag 

TN § 53 2021 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Tekniska förvaltningens utredning 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

    ___________ 

Ärende 22



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 184 Dnr 2021/00249 

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till 
ökad trygghet i kommunen - återrapportering av upp-
drag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens avrapportering av

nämnda uppdraget KF 2019-12-09 § 168

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168 är av-

slutat.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att berörd förvaltning ges 

i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en 

ökad trygghet i kommunen. Tekniska nämnden fick uppdraget och redovisar 

nu sin återkoppling i form av en utredning. Kommunfullmäktige föreslås 

därför besluta att uppdraget härmed är slutfört.   

Beslutsunderlag 

TN § 53 2021 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Tekniska förvaltningens utredning    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-05-24 KS 2021/00249 nr 102019 

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

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad 
trygghet i kommunen - återrapportering av uppdrag 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens avrapportering av

nämnda uppdraget KF 2019-12-09 § 168

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168 är

avslutat.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att berörd förvaltning ges 

i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en 

ökad trygghet i kommunen. Tekniska nämnden fick uppdraget och redovisar 

nu sin återkoppling i form av en utredning. Kommunfullmäktige föreslås 

därför besluta att uppdraget härmed är slutfört.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Tekniska förvaltningen har beaktat barnperspektivet i sin utredning. 

Näringslivsperspektivet 

Tekniska förvaltningen har beaktat näringslivsperspektivet i sin utredning. 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– TN § 53 2021

– Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse

– Tekniska förvaltningens utredning

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska nämnden 

Uppdragslista (för avslut av uppdrag) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 

Tekniska nämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 53 Dnr 2021/00087 

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till 
ökad trygghet i kommunen - återrapportering av upp-
drag 

Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden avrapporterar härmed fullmäktiges uppdrag om att

göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygg-

het i kommunen, KF 2019-12-09, § 168.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

2. Kommunfullmäktige godkänner härmed tekniska nämndens avrapporte-

ring av nämnda uppdrag.

Sammanfattning 

I samband med antagande av budget för 2020 yrkade Sverigedemokraterna 

på en rad tilläggspunkter. En av tilläggspunkterna formulerades som följer: 

”Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra 

en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i 

kommunen.”(2019-12-09 § 168, punkt 17). Uppdraget tilldelades tekniska 

nämnden.  

Inom tekniska nämnden är det gatu- och parkavdelningen som hanterar be-

lysningen i den offentliga miljön. Avdelningen har under en längre tid arbe-

tat med trygghetsaspekten i fokus i arbetet med att förbättra kommunens ga-

tubelysningsanläggning. Genom deltagande i trygghetsgruppen, egna inven-

teringar, regelbunden dialog med polisen, samarbete med andra förvaltning-

ar samt genom dialog med kommuninvånare och företagare har avdelningen 

fått en god bild över var det finns otrygga platser. Denna kunskap har av-

delningen tagit tillvara både i det kontinuerliga driftarbetet och i kommu-

nens investeringsplan.  

Utredningen består av en beskrivning av vad det är som gör att mer belys-

ning skapar mer trygghet, vad som kan skapa otrygghet, hur gatu- och park-

avdelningen arbetar idag och hur arbetet kommer att bedrivas framåt i tiden. 

Slutligen bifogas ett par bilder som översiktligt illustrerar platser som har 

åtgärdats under 2020 och som kommer att åtgärdas 2021.  

Då avdelningen redan idag arbetar med trygghetsfrågorna i fokus föreslås att 

denna utredning godkänns och att uppdraget därmed betraktas som avslutat. 

Det faktiska arbetet kommer att genomföras via egen inventering och ovan 

beskrivna dialogforum. Den samlade kunskapen kommer att sammanställas 

till en handlingsplan med kartbilaga och kostnadsbedömningar för åtgärder-

na. Åtgärderna kommer att lyftas in i tekniska förvaltningens investerings-



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 

Tekniska nämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

plan om de inte går att inrymma i driftbudgeten eller i redan beviljade inve-

steringsprojekt.  

Beslutsunderlag 

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad trygghet i kom-

munen 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens för-

slag och finner att så är fallet. 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen – Gata och Park 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-15 TN 2021/00087 nr 4947 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Ulla Lindroth Andersson,  

ulla.lindroth@habo.se 

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad 
trygghet i kommunen - återrapportering av uppdrag 

Förslag till beslut 

1. Tekniska nämnden avrapporterar härmed fullmäktiges uppdrag om att

göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad

trygghet i kommunen, KF 2019-12-09, § 168.

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 

2. Kommunfullmäktige godkänner härmed tekniska nämndens

avrapportering av nämnda uppdrag.

Sammanfattning 

I samband med antagande av budget för 2020 yrkade Sverigedemokraterna 

på en rad tilläggspunkter. En av tilläggspunkterna formulerades som följer: 

”Kommunfullmäktige beslutar att berörd förvaltning ges i uppdrag att göra 

en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en ökad trygghet i 

kommunen.”(2019-12-09 § 168, punkt 17). Uppdraget tilldelades tekniska 

nämnden.  

Inom tekniska nämnden är det gatu- och parkavdelningen som hanterar 

belysningen i den offentliga miljön. Avdelningen har under en längre tid 

arbetat med trygghetsaspekten i fokus i arbetet med att förbättra kommunens 

gatubelysningsanläggning. Genom deltagande i trygghetsgruppen, egna 

inventeringar, regelbunden dialog med polisen, samarbete med andra 

förvaltningar samt genom dialog med kommuninvånare och företagare har 

avdelningen fått en god bild över var det finns otrygga platser. Denna 

kunskap har avdelningen tagit tillvara både i det kontinuerliga driftarbetet 

och i kommunens investeringsplan.  

Utredningen består av en beskrivning av vad det är som gör att mer 

belysning skapar mer trygghet, vad som kan skapa otrygghet, hur gatu- och 

parkavdelningen arbetar idag och hur arbetet kommer att bedrivas framåt i 

tiden. Slutligen bifogas ett par bilder som översiktligt illustrerar platser som 

har åtgärdats under 2020 och som kommer att åtgärdas 2021.  

Då avdelningen redan idag arbetar med trygghetsfrågorna i fokus föreslås att 

denna utredning godkänns och att uppdraget därmed betraktas som avslutat. 

Det faktiska arbetet kommer att genomföras via egen inventering och ovan 

beskrivna dialogforum. Den samlade kunskapen kommer att sammanställas 

till en handlingsplan med kartbilaga och kostnadsbedömningar för 

åtgärderna. Åtgärderna kommer att lyftas in i tekniska förvaltningens 

investeringsplan om de inte går att inrymma i driftbudgeten eller i redan 

beviljade investeringsprojekt.     



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-15 TN 2021/00087 nr 4947 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga ekonomiska konsekvenser för uppdragets färdigställande.  

Åtgärder som sedan genomförs enligt upprättad handlingsplan och 

föreslagna investeringar får konsekvenser som ökade drift- och 

kapitalkostnader.  

Barnperspektivet 

Åtgärder enligt framtagen handlings- och investeringsplan påverkar barns 

möjlighet att tryggt kunna vistas utomhus under den mörka delen av dygnet. 

En ökad utevistelse främjar hälsan och har därmed en positiv på en rad 

andra faktorer som till exempel inlärning. 

Näringslivsperspektivet 

Åtgärder enligt framtagen handlings- och investeringsplan kan även påverka 

näringslivet positivt. Bättre upplysta verksamhetsområden kan leda till färre 

inbrott och annan brottslighet. Företagare och deras anställda kan uppleva 

sin arbetsmiljö eller sin väg till och från arbetet som mer trygg. 

Uppföljning 

Åtgärder enligt framtagen handlings- och investeringsplan följs upp i 

ordinarie ekonomiuppföljningar. 

Beslutsunderlag 

– Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad trygghet i

kommunen

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen - Gatu- och parkavdelningen 



UTREDNING 1(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-15 TN 2021/00087 nr 4948 

Tekniska förvaltningen 
Gatu- och parkavdelningen 
Cecilia Nilsen 
cecilia.nilsen@habo.se 

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till ökad trygghet i kommunen 

Vad är det som gör att mer belysning skapar större trygghet? 

Mer ljus och rätt ljus gör att du ser mer av din omgivning och ser vem du möter eller vem som rör sig 

i din omgivning. Du uppfattar också tydligare vad som händer i omgivningen och du får en tryggare 

upplevelse av miljön runt omkring dig. Rätt ljus betyder också att du har en bättre färgåtergivning, 

det vill säga att du ser de verkliga färgerna på till exempel kläder.* 

Mer ljus kan skapas genom att förstärka den befintliga belysningen men också genom att man röjer 

bort buskar och träd som hindrar den egentliga ljusbilden och ljusflödet. Gles vegetation i 

kombination med att man även belyser omgivningen och inte bara själva gångstråket kan ge en 

starkare upplevelse av trygghet. Gående och cyklister får en känsla över av att de har kontroll över 

vad som finns i omgivningarna och det ger mindre möjligheter för den som vill gömma sig att göra 

detta.* 

Vad inom belysning kan skapa mindre trygghet? 

Trånga passager, mörka hörn och för mycket och för tät växtlighet kan göra att en miljö upplevs som 

otrygg. Det kan också upplevas som otryggt om det är för mycket ljus på gångstråket där du 

förväntas gå och samtidigt väldigt mörkt runt om. Det blir för stor kontrast mellan den ljusa 

gångvägen och den mörka omgivningen.* 

Färgen på ljuset är också något som kan göra att vi upplever otrygghet. Ljusfärgen kan göra att vi inte 

ser de verkliga färgerna och inte uppfattar om personen vi möter har en grön eller svart jacka eller 

hur personen ser ut i ansiktet.* 

Hur arbetar gatu- och parkavdelningen med trygghetsskapande belysning idag? 

Avdelningen har idag inom kommunen ett antal olika samarbeten och sätt att identifiera otrygga 

platser och behov av utökad belysning. Nedan presenteras några av dem. 

Egen kartläggning 

Genom egen kartläggning i form av inspektioner ute på plats i kommunen på olika tider av dygnet 

identifieras mörka platser som kan upplevas som otrygga.  Avdelningen har också ett nära samarbete 

med driftentreprenören för gatubelysning. Det ingår i dennes uppdrag att rapportera in otrygga platser 

och avsaknad av gatubelysning.  

Håbo kommuns trygghetsgrupp 

I arbetet i trygghetsgruppen, där flera aktörer inom kommuns verksamheter, polisen och 

centrumägaren är representerade, identifieras platser som upplevs som otrygga. Det kan till exempel 

vara platser där det blir ”häng” eller annan typ av orolighet på. Tillsammans med trygghetsgruppen 

genomförs också trygghetsvandring ett par gånger per år. Där diskuteras eventuella åtgärder både vad 

det avser belysning, borttagning eller beskärning av vegetation eller annan åtgärd.  



UTREDNING 2(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-15 TN 2021/00087 nr 4948 

Önskemål och synpunkter 

Våra invånare och företagare har möjlighet att skicka in önskemål om och synpunkter på var de anser 

att det saknas belysning eller där de upplever att det är bristfällig belysning via kommunens hemsida 

(Kontakta Håbo). Avdelningen försöker att i största möjliga mån tillmötesgå dessa synpunkter i syfte 

att skapa större trygghet. 

I mars 2020 anordnade kommunen aktiviteter kring Earth Hour och de globala miljömålen i Bålsta 

centrum. Tanken var att samla in synpunkter om vilka områden som upplevdes som otrygga med 

avseende på belysning. Tyvärr fick aktiviteten avbrytas på grund av pandemin.  

Samarbete med andra kommunala förvaltningar 

Avdelningen samarbetar med övriga förvaltningar i kommunen när det finns behov av vår kompetens 

kring belysning utomhus. Under det senaste året har avdelningen bidragit med kompetens och 

åtgärder i framförallt två större projekt. Tillsammans med fastighetsavdelningen har det gjorts syn 

vid samtliga förskolor/skolor. Platser som upplevs som otrygga har identifierats. Dessa platser har 

åtgärdats genom förstärkt belysning och beskärning av träd och buskar. I samband med projektering 

av den nya aktivitetsparken i skateparksområdet har vi stöttat kultur och fritid i val av lösningar. 

Hur fortsätter arbetet? 

Avdelningen fortsätter att genom olika forum identifiera otrygga platser. Bland annat planeras en 

mini-enkät på hemsidan för att fortsätta den aktiva insamlingen av medborgarnas synpunkter. 

Åtgärder prioriteras i första hand på gångvägar och andra platser där människor rör sig och där det 

idag saknas belysning helt.  

Ny teknik provas. Möjligheten till styrning av belysningens styrka kommer att utökas. Det kan 

innebära en högre ljusnivå under tider då det rör sig mycket folk i ett område eller på en viss sträcka. 

Det bidrar till en ökad trygghetskänsla. Det kan också innebära nattsänkning av ljusstyrkan på 

lämpliga platser i syfte att spara energi. 

Den egna inventeringen samt kommuninvånarnas och företagens synpunkter kommer att 

sammanställas till en handlingsplan med kartbilaga och kostnadsbedömningar för åtgärderna. 

Åtgärderna kommer att lyftas in i tekniska förvaltningens investeringsplan om dessa inte går att 

inrymma i driftbudgeten eller i redan beviljade investeringsprojekt.  

Återkommande inventeringar följs av åtgärder - den processen måste upprepas med jämna mellanrum 

då samhället hela tiden förändras och otrygga platser kan uppstå på platser där det inte varit otryggt 

tidigare. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument. 

För år 2020 och 2021 har man politiskt valt att prioritera satsningar på kommunens 

gatubelysningsanläggning. En rad projekt har genomförts under 2020 och ytterligare projekt kommer 

att genomföras under 2021. De arbeten som genomfördes under 2021 har presenterats för tekniska 

nämnden. Många av dessa är av trygghetsskapande karaktär. Nedan redovisas översiktliga kartbilder 

över det som har utförts 2020 och kommer att utföras under 2021. 

* Källor:

Belysning – ett sätt att öka tryggheten - Boverket

Ljussätt staden En handbok om ljusdesign i offentlig miljö, Marianne Lind, Svensk Byggtjänst, 2021

ISBN 9789179170448

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/metoder/fysiska-atgarder/belysning/


UTREDNING 3(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-15 TN 2021/00087 nr 4948 

Översikt över belysningsåtgärder i Bålsta 2020 

Översikt över belysningsåtgärder i Skokloster 2020 

(armaturbyten) 



UTREDNING 4(4) 

Datum Vår beteckning 

2021-04-15 TN 2021/00087 nr 4948 

Översikt över planerade belysningsåtgärder i Bålsta 2021 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 234 Dnr 2021/00262 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 1 2021 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 

2021. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

– Beslut VON 2021-05-11, § 39

- Beslut SN 2021-05-11, § 33

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

______________ 

Ärende 23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 190 Dnr 2021/00262 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 1 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med redovis-

ning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 

och 9 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för kvartal 1 

2021. Enligt dessa lagar ska sådan redovisning delges kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

– Beslut VON 2021-05-11, § 39

- Beslut SN 2021-05-11, § 33

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till be-

slut och finner att så är fallet.  

______________ 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-06-22 KS 2021/00262 nr 102475 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 
0171-538 95 
olle.forsmark@habo.se 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SOL och 
LSS kvartal 1 2021 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 2021. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.    

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.   

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs upp löpande som en del av socialförvaltningens 

ordinarie verksamhet. 

Beslutsunderlag 

– Beslut VON 2021-05-11, § 39

– Beslut SN 2021-05-11, § 33

__________ 

Beslut skickas till 

Socialnämnden – för kännedom 

Vård- och omsorgsnämnden – för kännedom 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

VON § 39 Dnr 2021/00009 

Rapport, ej verkställda gynnande beslut 

Beslut 

1. Vård och omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen och beslutar att över-

lämna ärendet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning 

Vård och omsorgsnämnden är enligt 16 § 6 h socialtjänstlagen (SoL) och § 28h la-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldig att rapportera till 

kommunfullmäktige om ej verkställda gynnande beslut. Dessa beslut ska även an-

mälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Beslut som avses är biståndsbe-

slut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för be-

slut, eller om insatsen avbrutits och därmed inte verkställts på nytt inom tre måna-

der. Även beslut som tidigare rapporterats som ej verkställda eller avbrott ska rap-

porteras som avslutade när dessa verkställts. 

Ärendet 

Från år 2020 återstår 11 inrapporterade ärenden som ej är verkställda, ej heller un-

der första kvartalet 2021. 5 av dessa på grund av pandemin. 1 ärende är verkställt 

och 5 är nya. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet har inga ekonomiska konsekvenser eller behov av finansiering. 

Barnperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan ur ett barnperspektiv. 

Näringslivsperspektivet 

Beslutet har ingen påverkan på näringslivet. 

Uppföljning 

Vård och omsorgsnämnden följer kontinuerligt upp gynnande beslut som fattats, 

och rapportering sker fyra gånger per år till IVO. Kommunfullmäktige och kom-

munens revisorer delges nämndens rapporter.  

Beslutsunderlag 

Denna tjänsteskrivelse nr 5275, daterad 2021-04-27 

Rapport nr 5272 daterad 2020-04-27 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-11 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Inga förslag lämnades 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om vård- och omsorgsnämnden har tagit del av rapporteringen 

samt att rapporten ska överlämnas till kommunstyrelsen och kommunens revisorer 

och finner att så är fallet. 

______________ 
Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges revisorer 







TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-08-05 KS 2021/00305 nr 102714 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Leijonqvist (M) från uppdrag

som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i kultur- och

fritidsnämnden i Håkan Leijonqvists (M) ställe.

Sammanfattning 

Håkan Leijonqvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2021-07-31

__________ 

Beslut skickas till 

Håkan Leijonqvist 

Vald 

Kultur- och fritidsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 24



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-13 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 236 Dnr 2021/00305 

Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet behandlas på kommunfullmäktige. .

Sammanfattning 

Håkan Leijonqvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-07-31 

______________ 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-30 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 192 Dnr 2021/00305 

Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrel-

sen utan eget förslag till beslut.

Sammanfattning 

Håkan Leijonqvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-07-31  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till kommun-

styrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med hennes yr-

kande och finner att så är fallet. 

______________ 



Inkom till kommunstyrelsens funktionsbrevlåda 31/7 2021 

…är jag tyvärr tvingad att avsäga mig mitt politiska uppdrag i kultur och fritidsnämnden un-

der resterande tid av denna mandatperiod. 

Hälsningar 

Håkan Leijonqvist 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00351 nr 103373 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Sophie Bergengren (MP) från uppdrag

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ersättare i barn- och

utbildningsnämnden i Sophie Bergengrens (MP) ställe.

Sammanfattning 

Sophie Bergengren (MP) har begärt entledigande från uppdraget som 

ersättare i barn- och utbildningsnämnden.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Sophie Bergengren 

Vald 

Barn- och utbildningsnämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  

Ärende 25



Härmed ber jag att få avsäga mig mitt uppdrag som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden med 
anledning av att jag fått arbete som gymnasielärare på gymnasiet i Håbo. 

Med vänliga hälsningar 

Sophie Bergengren 
Lärare i svenska 
Ekonomiprogrammet 



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00352 nr 103371 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunstyrelsens kansli 
Olle Forsmark, Nämndsekreterare 

olle.forsmark@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och uppdrag som kommunstyrelsens ordförande samt från 
uppdrag som ledamot/representant i lönenämnden, EON 
Mälarkraft Värme AB, Räddningstjänsten Enköping-Håbo, 
Mälardalsrådet, Regionalt forum, Kommuninvest Sverige AB 
samt Håbohus AB samt fyllnadsval och begäran om ny 
sammanräkning  

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som ledamot i kommunfullmäktige.

2. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som ordförande i kommunstyrelsen.

3. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som ledamot i lönenämnden.

4. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som ledamot i E.ON Mälarkraft Värme AB.

5. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som stämmoombud i Håbohus AB.

6. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som stämmoombud i Kommuninvest i Sverige AB.

7. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som ledamot i regionalt forum.

8. Kommunfullmäktige entledigar Liselotte Grahn Elg (M) från uppdrag

som ledamot i Mälardalsrådet.

9. Kommunfullmäktige utser N.N till ordförande i kommunstyrelsen.

10. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i lönenämnden i Liselotte

Grahn Elgs (M) ställe.

11. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i E.ON Mälarkraft Värme

AB i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.

12. Kommunfullmäktige utser N.N till nytt stämmoombud i Håbohus AB i

Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.

13. Kommunfullmäktige utser N.N till nytt stämmoombud i Kommuninvest

i Sverige AB i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.

14. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i regionalt forum i

Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.

Ärende 26



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 

Datum Vår beteckning 

2021-09-20 KS 2021/00352 nr 103371 

15. Kommunfullmäktige utser N.N till ny ledamot i Mälardalsrådet i

Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.

16. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

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

i kommunfullmäktige i Liselotte Grahn Elgs (M) ställe.

Sammanfattning 

Liselotte Grahn Elg (M) har begärt entledigande från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige med därtill hörande uppdrag och från 

uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inte aktuellt 

Barnperspektivet 

Inte aktuellt 

Näringslivsperspektivet 

Inte aktuellt 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse

__________ 

Beslut skickas till 

Liselotte Grahn Elg 

Vald 

Kommunfullmäktiges valberedning 

Länsstyrelsen 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Säkerhetssamordnare  



Hej, 

Jag vill med detta meddela min avsägelse från alla politiska förtroendeuppdrag jag har i Håbo kom-
mun. Att hanteras på KF 27/9. Tack. 

Samt alla övriga uppdrag som KSO-rollen har internt och externt exempel: 

EoN Mälarkraft Värme AB 
Räddningstjänsten Enköping Håbo 
Lönenämnden 
Mälardalsrådet 
Regionalt forum 
Kommuninvest i Sverige Ab 
Stämmoombud för Håbohus AB  
Stämmoombud för Håbo Marknads AB 

Med vänlig hälsning 

Lotta Grahn Elg (M) 
Kommunstyrelsens ordförande 




