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Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 30 maj 2022, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Helene Zeland Bodin (C), Ordförande 
Catherine Öhrqvist (M), 1:e vice ordförande 
Per-Arne Öhman (M) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Helene Cranser (S), deltar fram till och med §162 
Fredrik Anderstedt (S) 
Owe Fröjd (Båp) 
Michael Rubbestad (SD), deltar ej under §159, deltar fram till och med §163 
Christian Nordberg (-) 
Kjell Dufvenberg (L), deltar ej under §162 
Tommy Lövgren (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Green (M), ersättare för Kjell Dufvenberg under §162 
Mats Engelmark (C) 
Lars-Göran Bromander (S), ersättare för Sven-Olov Dväring 
Sven Erkert (S), ersättare för Helene Cranser från och med §163 

  
Tjänstemän Marie Lundqvist, tf. kommundirektör, Robert Jägare, kanslichef, Johan Bergman, 

ledningssamordnare, Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, Mikael Mortensen, 
tf. ekonomichef, Erik Johansson, socialchef, Åsa Odelfalk, bygglovschef, Emma 
Hägglund, bygglovshandläggare, Linda Apelqvist, kommunsekreterare, Jessica 
Thorsell, kommunsekreterare.  
 

  

Justering  
Justerare  

Tid och plats Kl. 09.00 torsdagen den 2 juni 2022, konferensrum Glasburen, entréplan, 
kommunhuset.  

Justerade paragrafer §§ 142-179 
  
Ajournering 09.27-09.46 §145,  09.58-10.04, paus, 10.59-11.05, paus, 11.28-11.40 §159, 

12.03-13.00, lunch, 13.05-13.20 §162, 13.48-13.55, paus.  
  
 
Underskrifter 

 

Sekreterare 
 

  

Jessica Thorsell  
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Justerare 
 

 

Michael Rubbestad 

 
 

 

Christian Nordberg 
 
 
 
 
Tommy Lövgren, §159 och 164-179 
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§ 142 Dnr 2022/00005  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser Michael Rubbestad (SD) och Christian Nordberg 
(-) till justerare av dagens protokoll. Tommy Lövgren väljs under mötet till 
justerare för §159 och §164-179. 

2. Dagordningen fastställs med nedanstående ändringar/tillägg.  

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

Ändring:  

Ärende nr 15, ekonomisk återrapportering, stryks 

Ärende nr 27 tidigareläggs. 

Tillägg:  

Extraärende: Trafikplats Åsen. 

Extraärende: Inkommen skrivelse om arbetsmiljösituationen på Vibyskolan 
och socialförvaltningen.  

Extraärende: Hörselslinga i kommunhuset.  

Extraärende: Hanteringen av Vibyskolan.  

Extraärende: Uppföljning av utredningsuppdraget ”vad är det bästa för våra 
äldre Håbo kommun”.  

 Extraärende: upphävande av delegationsbeslut.  

Beslutsunderlag 
Föreliggande dagordning 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 143 Dnr 2022/00707  

Information från socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Socialchef Erik Johansson informerar om ärendet om social förtur.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 144 Dnr 2022/00703  

Rättelse av föregående protokoll 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen hänskjuter frågan till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Sammanfattning  
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2022-05-16 § 117 
reserverade sig Michael Rubbestad (SD) mot beslutet. Denna reservation 
kom inte med i justerat protokoll.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag KSAU 2022-05-16 § 117 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet hänskjuts till morgondagens 
sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 145 Dnr 2022/00216  

Uppdrag planprogram för Bista Verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att prioritera och 
skyndsamt upprätta förslag till ett gemensamt planprogram för Bista 
Verksamhetsområde enligt 5 kap. 10§ Plan- och bygglagen (2010:900)  

Sammanfattning  
Förvaltningen har tidigare haft tre separata uppdrag kring Kalmarvikens 
västra strand, ett planprogram med parallell detaljplan vid Aronsborgs 
fastighet Bista 5:27 samt ett planprogram vid St:Eriksområdet. Alla tre 
uppdrag avslutades 2021 med hänvisning till förvaltningens förslag att 
senare återkomma med ett förslag till ett sammanhållet 
planprogramsområde. Området kring Kalmarvikens västra strand är utpekat 
som ett utredningsområde i kommunens förslag till ny översiktsplan. Då de 
båda tidigare programområdena delar många planeringsutmaningar, 
exempelvis Gyprocs gipsfabrik, ser förvaltningen en god möjlighet att på ett 
strategiskt och långsiktigt sätt styra utvecklingen kring viken genom ett 
gemensamt planprogram. 

Planprogrammets syfte är att utreda möjligheterna för den framtida 
utvecklingen av områdena kring Aronsborg i norr och St:Eriksområdet i 
söder med förutsättningen att Gyprocs verksamhet inte begränsas. För att 
uppnå detta kommer förvaltningen i programarbetet analysera frågor kring 
risk- och störningspåverkan av befintliga verksamheter på tilltänkt 
bebyggelse. Programmet ska också utreda och klarlägga möjligheterna att 
öka allmänhetens tillgång till Kalmarvikens västra strand för att stärka 
Kommunens identitet som ett mälarnära samhälle.   

Beslutsunderlag 
Förslag till programavgränsning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar att ärendet ska prioriteras. 

Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till förslag till beslut.  

Helene Zeland Bodin (C) yrkar bifall till Agneta Hägglund (S) och Owe 
Fröjds (Båp) yrkande.        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut med tilläggsyrkande och finner att så är fallet.          
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______________ 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
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§ 146 Dnr 2011/00107  

Beslut om granskning och nytt inriktningsbeslut, 
Detaljplan 417, Bålsta torg - etapp 1, Bålsta C  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
inriktning. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att ta fram nya 
granskningshandlingar för detaljplan 417, Bålsta torg - etapp 1, Bålsta C och 
därefter ställa ut dem för granskning enligt 5 kap. 18§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).   

Sammanfattning  
Detaljplaneprocessen för etapp 1 har pågått sedan november 2012 och har 
under den tiden har vision, inriktning och innehåll hunnit genomgå ett flertal 
förändringar. Detaljplanen har redan varit på två separata granskningar och 
var i maj 2020 klar för antagande men återremitterades av kommunstyrelsen 
bland annat med kravet att exploateringsnivån kraftigt skulle sänkas och ny 
bebyggelse skulle uppföras i maximalt 2 till 4 våningar. Under 2021 togs ett 
beslut om ny granskning och inriktningsbeslut där bland annat 
våningsantalet regleras till 3 våningar mot Stockholmsvägen och 5 våningar 
mot järnvägen.  

För att förvaltningen och kommunens folkvalda skulle kunna mötas i en 
gemensam bild av projektets utmaningar och möjligheter anordnades en 
serie möten och workshops i början av 2022. Under dessa möten har 
förvaltningen kommunicerat att ett tak på 3-5 våningar inte är ekonomiskt 
hållbart på grund av de stora infrastrukturkostnaderna inom projektet. Dessa 
kostnader är inte direkt relaterade till byggnadshöjd. Men ett högre 
våningsantal (i likhet med tidigare förslag till detaljplan) gör stor skillnad då 
markpriset sätts utifrån vad detaljplanens medger för byggrätt (uttryckt i 
bruttoarea). Om byggrätten ökar bedöms projektet i sin helhet kunna få ett 
plusresultat. 

Förvaltningen föreslår en ny inriktning med ett maxtak av våningsantalet 
inom etapp 1 sätts till maximalt 7 våningar mot järnvägen och maximalt 5 
våningar mot Stockholmsvägen. En angöringsyta till pendeltågsstationen 
och resecentrum, inkluderat handikapparkering, i anslutning till torget 
upprättas inom detaljplanen för etapp 1. Utifrån detta inriktningsbeslut tas 
granskningshandlingarna fram och ställs sedan ut.   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) och Owe Fröjd (Båp) yrkar avslag på båda att-
satserna.  

Fred Rydberg (KD), Per-Arne Öhman (M) och Christian Nordberg (-) yrkar 
bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.     

Votering begärs.      

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 
förslag till beslut, Nej-röst för att avslå förslag till beslut.   

Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Per-Arne Öhman (M), Kjell 
Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD), Agneta 
Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik Anderstedt (S), Lars-Göran 
Bromander (S), Helene Zeland Bodin (C) 

Nej-röst lämnas av: Michael Rubbestad (SD), Tommy Lövgren (SD), Owe 
Fröjd (Båp)  

Med 10 Ja-röster och 3 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att besluta 
enligt förslag till beslut.  

Reservation från SD och Båp.   

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
Projekt, mark och offentlig miljö 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 147 Dnr 2016/00263  

Beslut om samråd, Detaljplan 434, Bista 15:7 och del 
av 15:1, Gamla Chemetall 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till förvaltningen att samråda förslag 
till detaljplan för Bista 15:7 m.fl enligt 5 kap. 11§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).    

Sammanfattning  
Fastighetsägaren till Bista 15:7 önskar utveckla sin verksamhet på 
fastigheten och gavs 2016 positivt planbesked. Ett planförslag arbetades 
fram och gick ut på samråd under 2019. Efter att ha bearbetat inkomna 
synpunkter skickades planen på granskning i slutet av 2020 och en andra 
granskning i februari 2021 då Länsstyrelsen inte accepterade kommunens 
lösningar för dagvattenfrågan. Under 2021 inkom fastighetsägaren med 
ansökan om ändrad inriktning där utöver tidigare planerad användning ska 
även padelhall och servering etableras på fastigheten. Förvaltningen gavs då 
i uppdrag att fortsätta planarbetet med att undersöka möjligheten till detta. 

Förvaltningen föreslår att användningen i planområdet som är planerad för 
bebyggelse delas upp i två användningsområden med verksamheter, kontor 
och handel i norr och tillkommande användning för idrottsändamål, 
restaurang och mindre lager i bottenplan i söder. Dagvatten leds bort i slutna 
system till en fördröjningsdamm inom planområdet varefter det släpps på 
dagvattennätet västerut. Tillkommande användning bedöms som tillräckligt 
stort avsteg från tidigare planering att planen föreslås gå ut på nytt samråd.   

Beslutsunderlag 
– Plankarta 

Planbeskrivning   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen 
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§ 148 Dnr 2019/00407  

Återrapportering: strategisk handlingsplan för 
säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens 
återrapportering och avsluta uppdrag enligt KS 2019/00407, § 277.   

Sammanfattning  
Förvaltningen har ett uppdrag enligt KS 2019/00407, § 277 att ta fram en 
”Strategisk handlingsplan för säkerhet och trygghet” att implementera i 
samhällsbyggandet.  

Förvaltningen har arbetat med uppdraget och fört dialog med bland annat 
säkerhetschef, folkhälsosamordnare samt belysningsansvarig. En 
inventering av befintliga styrdokument har utförts för att se om syftet; 
säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet, täcks in i dessa. Därför följer en 
återrapportering av antagna styrdokument och deras koppling till säkerhet 
och trygghet i ärendet. Några av de mest relevanta styrdokumenten är 
antagna inom de senaste åren eller ligger som förslag att antas vilket talar 
för att syftet med detta uppdrag delvis har uppfyllts genom dessa dokument. 
Dokumenten som förvaltningen hänvisar till är Hållbarhetsstrategin, 
Kommunens vision, Plan för full delaktighet, Grönstrukturprogrammet, 
remissversionen av Arkitekturpolicyn samt befintlig och förslag till ny 
Översiktsplan. 

Efter redovisningen av befintliga styrdokument följer en redovisning av 
pågående arbeten med utformning av den fysiska miljön för att främja 
säker- och trygghet, vilket visar att kommunen arbetar aktivt med frågan. Då 
det redan finns styrdokument för säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet 
ser förvaltningen inte syftet med att ta fram en strategisk handlingsplan.   

Beslutsunderlag 
– Klipp häcken!  

– Hållbara Håbo – Hållbarhetsstrategi för Håbo kommun 

– Vårt Håbo 2030 

– Full delaktighet i Håbo 2022-2025 

– Grönstrukturprogram 2021 för Håbo kommun med fokus på Bålsta. 

– Befintlig och förslag till ny Översiktsplan 

Remissversion av Arkitekturpolicyn   
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 149 Dnr 2022/00510  

Revidering av plan- och bygglovtaxa inklusive kart- 
och mättaxa 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderad plan-och bygglovtaxa 
inklusive kart och mättaxa med tillhörande bilagor att gälla från den 1 juli 
2022 enligt 12 kap. 10 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).  

2. Kommunfullmäktige beslutar att plan- och bygglovtaxan inklusive kart 
och mättaxa i sin gällande utformning antagen av kommunfullmäktige den 6 
maj 2019 § 79, upphör att gälla den 30 juni 2022.    

Sammanfattning  
Nu gällande plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa antogs den 6 
maj 2019 § 79. Enligt beslutet framgår att taxan ska ses över efter att ha 
använts två kalenderår. Under den tiden har taxan i stort fungerat väl, men 
vissa revideringar bedöms lämpliga att göra. 

Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har bygg- och miljöavdelningen haft 
samarbete med planeringsavdelningen och tagit fram ett förslag till 
reviderad plan- och bygglovtaxa inklusive kart- och mättaxa. 

Beslutsunderlag 
– Bygg- och miljönämndens protokoll 2022-04-05 § 26 

Plan- och bygglovstaxa inklusive kart och mättaxa (tabell)  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) yrkar på återremiss för komplettering av underlaget innan 
beslut.   

Christian Nordberg (-) och Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till förslag till 
beslut.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska avgöras idag.    

Reservation från Båp.  

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.       
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§ 150 Dnr 2022/00544  

Val av ledamot till Tillväxtrådet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller förslaget om att välja Dan Hallman till ledamot i 
Tillväxtrådet.   

Sammanfattning  
Katja Saranen, 2-Con AB har begärt utträde ur Tillväxtrådet. Ny 
representant föreslås bli Dan Hallman, Elteknikgruppen i Mälardalen AB.  

Beslutsunderlag 
Avsägelse.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Näringslivsenheten 
Kommunikationsenheten 
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§ 151 Dnr 2022/00483  

Avfallsplan 2023-2030 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att ny avfallsplan för Håbo kommun, inklusive 
bilagor och miljökonsekvensbeskrivning (MKB), ställs ut för samråd enligt 
15 kap. 42 § miljöbalken. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att genomförandet av avfallsplanen bedöms 
kunna innebära betydande positiv miljöpåverkan enligt 6 kap. Miljöbalken 
och att miljöbedömning därför sker. 

Sammanfattning  
Föreliggande förslag till ny avfallsplan har tagits fram i samverkan med 
Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner. Innan ett förslag till 
avfallsplan antas ska samråd ske med fastighetsägare och berörda 
myndigheter, samt ställas ut för granskning. Efter beslut om att ställa ut 
förslaget för granskning kommer handlingar att skickas ut till kommunernas 
nämnder och bolag, länsstyrelserna, större fastighetsägare, vissa 
intresseföreningar med flera. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt 
på kommunernas hemsidor.  

Utställning för samråd påbörjas när kommunstyrelsens beslut vunnit laga 
kraft och pågår till 30 september.  

Beslut om antagande sker i kommunfullmäktige preliminärt runt årsskiftet 
2022/2023 med målsättning att avfallsplanen ska vara gällande från 2023-
04-01.    

Beslutsunderlag 
– Tjänsteskrivelse daterad 2022-04-28  

– Förslag till ny avfallsplan 2023-2030  

Bilaga 1 – 7 till avfallsplanen, varav bilaga 6 utgör MKB    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Avfallsavdelningen 
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§ 152 Dnr 2022/00222  

Information från samhällsbyggnadschef  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen 

Sammanfattning  
Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson informerar om:  

VA- frågan.  

Trafikplats Åsen.  

Träffpunkt näringsliv, tillsammans mot 4.0 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 153 Dnr 2022/00555  

Delårsuppföljning mars 2022, kommunstyrelsens 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten Delårsuppföljning mars 2022 för 
kommunstyrelsens verksamheter inklusive Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-14 om budget och verksamhetsplan 
för år 2022 under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar 
kommunstyrelsen 19 964 tkr i tilläggsbudget för en budget i balans år 2022. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-28 att bevilja kommunstyrelsen 
tilläggsbudget om 19 964 tkr. 

Prognosen för mars visar en budget i balans för kommunstyrelsen 
verksamheter, fördelning enligt nedan: 

* underskott med 300 000 kronor för kommunstyrelsens verksamheter. 

* överskott med 300 000 kronor för samhällsbyggnadsförvaltningens 
skattefinansierade verksamhet. 

Den taxefinansierade verksamheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
prognostiserar ett underskott 604 000 kronor, vilket är lägre än förväntat. 
Medel från avfalls-respektive VA-fonden tas i anspråk för en budget i 
balans.  

Som tidigare rapporterats råder fortsatt stor osäkerhet kring 
kostnadsutvecklingen för verksamhetsåret med anledning av kriget i 
Ukraina och utvecklingen i stort med anledning av Pandemin. I dagsläget 
finns inga indikationer på en avmattning eller stabilisering, däremot har 
Riksbanken annonserat räntehöjningar för att stävja inflationen. 

Följande områden påverkar verksamheternas kostnadsutveckling på kort och 
lång sikt: 

* energipriserna 

* räntorna 

* livsmedelspriserna 

* komponentbristen 
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Med beaktande av ovan redovisade osäkerheter är prognosen osäker. 
Fortsätter omvärldsfaktorerna driva opåverkbara kostnadsnivåer så kan 
kommande prognoser påverkas negativt. 

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning mars 2022 Kommunstyrelsens verksamhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
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§ 154 Dnr 2022/00556  

Delårsuppföljning mars 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten 
Delårsuppföljning mars 2022 

2. kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till berörda 
nämnder att vidta åtgärder för att hålla driftbudgetramen och att rapportering 
ska ske i delårsrapport augusti. 

3. kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 200 000 
kronor i budget för internhyra från bygg- och miljönämnden till 
kommunstyrelsen som en korrigering av felaktig tilldelning. 

Sammanfattning  
Enligt kommunens ekonomistyrprinciper ska nämnderna lämna uppföljning 
av ekonomin per mars med en prognos för året till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnderna budgetramar inom vilka 
nämnderna ska bedriva verksamhet mot uppsatta mål. Prognosen är en tidig 
indikation på hur verksamheterna bedömer utfallet vid årets slut och ska 
visa om det föranleder att nämnderna behöver vidta åtgärder för att hålla 
ekonomin inom de ramar som fullmäktige beslutat. 

Prognosen för årets resultat är 72,4 miljoner kronor vilket motsvarar ett 
resultat på 5,2 % av skattenettot. En väsentlig orsak till det positiva 
resultatet är engångsintäkter i form av realisationsvinster och exploatering 
som beräknas bidra till årets resultat med 76,5 miljoner kronor. 

Prognosen för årets resultat exklusive realisationsvinster och exploatering är  
-4,0 miljoner kronor vilket motsvarar -0,3 % av skattenettot. 

Det prognostiserade resultatet är därmed 24,0 miljoner kronor sämre än 
budgeterat resultat, orsaken till den negativa prognosen och att det 
finansiella målet inte bedöms uppfyllas till årets slut är att tre nämnder 
prognostiserar underskott, fördelningen enligt nedan: 

* Kultur- och fritidsnämnden underskott 0,5 miljoner kronor 

* Socialnämnden underskott 7,0 miljoner kronor 

* Barn- och utbildningsnämnden underskott 20,5 miljoner kronor 

Det innebär att nämnderna är skyldiga att vidta åtgärder för att återställa en 
budget i balans för verksamhetsåret. 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Som tidigare rapporterats råder fortsatt stor osäkerhet kring 
kostnadsutvecklingen för verksamhetsåret med anledning av kriget i 
Ukraina och utvecklingen i stort med anledning av Pandemin. I dagsläget 
finns inga indikationer på en avmattning eller stabilisering däremot har 
Riksbanken annonserat räntehöjningar för att stävja inflationen. 

Vid upprättande av rapporten för mars finns det oklarheter kring 
flyktingmottagandet, Migrationsverket förväntas lämna besked i april. Med 
beaktande av ovan redovisade osäkerheter är helårsprognosen osäker. 
Fortsätter omvärldsfaktorerna driva opåverkbara kostnadsnivåer alternativt 
att återgången till normaliserade prisnivåer uteblir kan kommande prognoser 
påverkas negativt.     

Beslutsunderlag 
– Delårsuppföljning mars 2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

__________ 
Beslut skickas till:  
Samtliga nämnder 
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§ 155 Dnr 2022/00557  

Inriktningsramar budget 2023, plan 2024-2025 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att driftbudgetramar i tjänsteskrivelsen är 
inriktningen inför kommande beslut om budget 2023 och plan 2024-2025. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att investeringsbudgetramar i tjänsteskrivelsen 
är inriktningen inför kommande beslut om budget 2023 och plan 2024-2025.  

Sammanfattning  
Enligt tidplan för budgetprocessen inför 2023 är syftet med beslutet om 
inriktningsramar att tydliggöra den politiska inriktningen och förbereda 
inför det slutliga budgetbeslutet i november i kommunfullmäktige. 

Inriktningsramarna för nämnderna samt de ekonomiska förutsättningarna för 
kommunen finns beskrivna i dokumentet ”Inriktningsramar budget 2023, 
plan 2023-2024”. Inriktningsramarna som föreslås, totalt 1 399,6 miljoner 
kronor, innebär att kommunens resultat är 1,5 procent av skattenettot för 
2023. För 2024-2025 följer inriktningsramarna kommunens finansiella 
målsättning om 2,0 procent i resultat. 

Inriktningsramarna innebär att fortsatta effektiviseringar och 
omprioriteringar är nödvändiga, det innefattar även prioritering av 
investeringar. 

Angående investeringar beslutar kommunfullmäktige i november dels om 
totalbelopp för fleråriga projekt över 5 miljoner och dels om årlig 
investeringsbudget. I inriktningsramarna ovan ingår beloppen för 2023 för 
samtliga investeringar. Totala investeringsramar för 2023 är 524,8 miljoner 
kronor.  

Enligt tidplanen ska nämnder lämna eventuella synpunkter på 
inriktningsramar utifrån förvaltningens verksamhetsanalys till 
kommunstyrelsen som underlag till den fortsatta politiska beredningen av 
kommunens budget. Yttrandet ska lämnas senast 9 september för att kunna 
redovisas på KS den 12 september och på höstens budgetkonferens. 

Inför budgetbeslutet i november kommer nämndernas ramar att omfördelas 
med anledning av ökat PO-pålägg och internhyrespris.  

Det kan även vara aktuellt att ramarna justeras vid ändrade förutsättningar 
till exempel som följd av osäkerheter i det rådande världsläget.   

Beslutsunderlag 
Inriktningsramar budget 2023, plan 2024-2025 .  
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian Nordberg (-) yrkar bifall till lagt förlag så som Håboalliansens 
förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samtliga nämnder 
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§ 156 Dnr 2022/00558  

Strategisk lokalförsörjningsplan 2023-2032 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att säkerställa korrekta 
uppgifter och tydliggöra tidsplan kring projekt samt att ta hänsyn till bristen 
på festlokaler för privatpersoner.  

Sammanfattning  
Sedan 2019 har kommunstyrelsens förvaltning arbetat fram en strategiska 
lokalförsörjningsplan. Planen som revideras årligen bygger på samtliga 
förvaltningars beskrivningar av nuläge och kommande lokalbehov. Planen 
är utgör en del av underlaget för kommande budgetarbete.   

Beslutsunderlag 
Strategisk lokalförsörjningsplan 2023-2032 med bilagor.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Helene Zeland Bodin (C) och Per-Arne Öhman (M) yrkar på återremiss för 
att säkerställa att vi har korrekta uppgifter och tydliggöra tidsplan kring 
projekt. 

Michael Rubbestad (SD) yrkar som tillägg att man under återremissen ska ta 
hänsyn till bristen på festlokaler för privatpersoner.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska återremitteras.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 157 Dnr 2022/00509  

Taxor och avgifter kultur- och fritidsförvaltningen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för komplettering av underlaget 
och tydliggörande av skillnader i avgifterna. 

Sammanfattning  
I Kultur- och fritidsförvaltningens taxor och avgifter för 2022 har vissa 
justeringar och mindre ändringar gjorts. De olika kategorierna för kundtyper 
har tydliggjorts så att det ska vara tydligare att förstå för den som ska boka. 

Kundtyperna under kategori 0 i dokumentet är för Håbo kommuns 
förvaltningar, fackliga organisationer och politiska partier. Dessa kunder får 
nolltaxa vid bokning av kommunens mötesrum. Vid bokning av andra 
lokaler utanför kommunhuset delas kunderna in under kategori 1a och 
kategori 1c.  

En rensning av icke-tillgängliga överstrukna objekt har tagits bort i det nya 
förslaget. I tidigare versionen lät man gamla taxor finnas kvar i dokumentet 
för att påvisa den ökning av taxor som föreslagits och antagits tidigare, detta 
har tagits bort i den här versionen. I den här versionen finns enbart objekt 
som är möjliga för uthyrning medtagna. 

Under simhallens avsnitt har ändringar av priser gjorts avseende 
kalasbokningar. Kalasbokningar kan endast göras av privatpersoner och där 
finns det två taxor beroende på om bokaren är boende i Håbo kommun eller 
inte. 

Två hyresobjekt med förslag på taxor har återinförts i senaste versionen: 
Biografen i Medborgarhuset (under samlingslokaler) samt Fabriksvägen 2 – 
lilla lokalen (under idrottshallar/salar). Dessa har inte varit bokningsbara i 
tidigare version.  

En taxa för nybeställning av nyckel har införts (under idrottshallar/salar). 
Mötesrummen Kalmarrummet, Skoklosterrummet och Övergranssalen i 
kommunhuset har införts med taxa för kategori 1abc. Taxor för Lundby 
ridhus har också justerats där inhyrd förening är ansvarig för uthyrningen. 

I de rutor där x förekommer innebär det att det inte finns en taxa för just den 
kundtyp vars kolumn avser.   

Beslutsunderlag 
– Kultur- och fritidsnämndens beslut 2022-03-29 § 20 

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningens lokaler och simhall   
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Owe Fröjd (Båp) och Agneta Hägglund (S) yrkar på återremiss för 
komplettering av underlaget.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska återremitteras.          

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
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§ 158 Dnr 2022/00597  

Informationsärende: marknadsstöd Swedish Game Fair 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
Ordförandebeslut har fattats avseende marknadsstöd till Swedish Game Fair.   

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut.   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 159 Dnr 2022/00423  

Yttrande: skrivelse från kommunfullmäktiges 
presidium gällande verksamhetsår 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Bifogat förslag till yttrande godkänns och översänds till 
kommunfullmäktiges presidium som svar på inkommen skrivelse rörande 
insatser för att säkerställa offentlighetsprincipen.   

Sammanfattning  
Revisorerna i Håbo kommun har meddelat att i revisionsberättelsen för 2021 
föreslå att ge kommunstyrelsen en anmärkning. Enligt SKR:s ”God 
revisionssed i kommunal verksamhet 2018” ska revisionen informera 
kommunfullmäktiges presidium att en anmärkning kommer att lämnas i 
revisionsberättelsen, vilket också är gjort. Detta för att fullmäktige i sin 
ansvarsprövning kan inhämta förklaring från berörd styrelse, nämnd eller 
enskild förtroendevald om revisorerna har riktat en anmärkning.   

Presidiet har därefter inkommit med en skrivelse med en rad frågor till 
kommunstyrelsen med anledning av revisionens intentioner enligt ovan.  

I skrivelsen framkommer att presidiet noterat att svar löpande lämnats inom 
ramen för 2021:års löpande genomförda granskningar av revisionen. 
Presidiet har av omsorg med kommunstyrelsens arbetsbelastning fördelat 
svarstiderna över året. Förvaltningen uppskattar arbetsmetoden eftersom 
flera frågor rör omfattande och komplexa frågeställningar som kräver en 
gedigen arbetsinsats för att motsvara kraven.  

Förvaltningen ger i detta yttrande svar på frågor enligt presidiets önskemål 
per juni månad.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen med anledning av 
årsredovisning 2021.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att samtliga av presidiets frågor ska besvaras 
innan prövning av ansvarsfrihet samt yrkar bifall till eget förslag till 
yttrande. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Beslutsgång 
Michael Rubbestad (SD) anmäler jäv och lämnar rummet.   
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Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.    

Votering begärs.       

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att bifalla 
förslag till beslut, Nej-röst för att bifalla oppositionens förslag till beslut.   

Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Per-Arne Öhman (M), Kjell 
Dufvenberg (L), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD), Tommy 
Lövgren (SD), Helene Zeland Bodin (C). 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Owe Fröjd (Båp).  

Med 7 Ja-röster och 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att besluta enligt 
förslag till beslut.   

Reservation från S och Båp     

Protokollsanteckning 
 Fredrik Anderstedt (S) 

”Revisionen har valt att ge Kommunstyrelsen en anmärkning. Enligt god 
revisionssed så skall därför kommunfullmäktige inhämta en förklaring från 
Kommunstyrelsen inför beslutet om ansvarsprövning. Detta vägrar 
Alliansen och Sverigedemokraterna göra. De tycker istället att 
kommunfullmäktige först ska avgöra ansvarsfrågan utan förklaring. Först 
efter valet i höst så ska kommunfullmäktige få svaret på frågan hur det kan 
komma sig att Alliansstyret fått en anmärkning av revisionen.  

Vi Socialdemokrater tycker det är mycket viktigt att revisionen och i 
förlängningen väljarna ska få veta hur Alliansstyret med stöd av 
Sverigedemokraterna skött sig i Håbo. Väljarna förtjänar att få veta hur 
politiken skött sitt uppdrag.  

Att fatta beslut och först sex månader senare få beslutsunderlaget inser de 
flesta är en orimlig ordning. Trots det så är det exakt så Alliansen och 
Sverigedemokraterna valt att göra.  

Då Alliansen och Sverigedemokraterna vägrade svara på frågorna så har 
Socialdemokraterna med stöd av Bålstapartiet skrivit ett svar på frågorna. 
Tyvärr så väljer Alliansen och Sverigedemokraterna att rösta nej till svaren. 
De vill istället svara på kritiken efter valet. Detta anser vi är en helt 
oacceptabelt mörkläggning av revisionens kritik och reserverar oss mot 
Alliansen och Sverigedemokraternas beslut. Vi har hela tiden påpekat och 
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kritiserar bristen på styrning och ledning från Alliansen och 
Sverigedemokraterna kan inte vara en del i en mörkläggning av bristerna.  

För Socialdemokraterna i Håbo  

Fredrik Anderstedt”       

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktiges presidium 
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§ 160 Dnr 2021/00446  

Utredning om en kommungemensam linje gällande EU-
språkstandard C1 i kommunens samtliga verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår barn- och utbildningsnämnden att skyndsamt 
vidta nödvändiga åtgärder för att kommunfullmäktiges beslut den 9 
december 2019 § 168 punkt 32 införlivas på det sätt som fullmäktige 
beslutat.  

2. Kommunstyrelsen finner att det inte finns tillräckliga skäl att inrätta en 
kommungemensam linje gällande EU-språkstandard C1 i kommunens 
samtliga verksamheter. En sådan kommungemensam linje kan inte heller 
grundas på kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2019 § 168 punkt 
32, då beslutet inte gäller för anställning inom andra områden än kommunal 
förskola och grundskola.   

Sammanfattning  
Kommunledningsförvaltningen har utrett dels möjligheten att skyndsamt 
införliva beslut fattat av kommunfullmäktige den 9 december 2019 § 168 
punkt 32 i barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet, dels om 
språkkravet kan användas av kommunens samtliga förvaltningar i deras 
olika rekryteringsprocesser i stället för endast vid rekrytering inom barn- 
och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Av denna utredning har det framkommit att kommunledningsförvaltningen 
saknar befogenhet att införliva det aktuella beslutet i barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet samt att den mest lämpliga åtgärden i 
detta skede är att kommunstyrelsen, med stöd av sin befogenhet att utöva 
uppsikt över andra nämnder, föreslår barn- och utbildningsnämnden att 
vidta nödvändiga åtgärder för att beslutet införlivas på det sätt som 
fullmäktige beslutat. 

Utredningen visar också att det aktuella språkkravet är högt ställt; det 
motsvarar mycket goda kunskaper i svenska. Det finns med hänsyn till 
bland annat diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen och de olika 
verksamheternas skiftande behov av personal inte tillräckliga skäl att införa 
sådant språkkrav inom kommunens samtliga förvaltningar i deras olika 
rekryteringsprocesser. Vidare kan en kommungemensam linje i detta 
avseende inte grundas på det aktuella beslutet av kommunfullmäktige, då 
beslutet endast gäller inom kommunal förskola och grundskola.    

Beslutsunderlag 
– Rättsutredning 2022-04-13 Språkkrav vid kommunala rekryteringsärenden 

– Protokollsutdrag KS 2021-11-29 § 303 
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– Protokollsutdrag BOU 2021-09-01 § 123 

– Protokollsutdrag KF 2019-12-09 § 168 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att 
barn- och utbildningsnämnden skyndsamt ska vidta nödvändiga åtgärder för 
att kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2019 § 168 punkt 32 
införlivas på det sätt som fullmäktige beslutat.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut med Michael Rubbestads (SD) tilläggsyrkande och finner att så är 
fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 161 Dnr 2022/00585  

Behov av ökat antal lägenheter för bostadssociala 
ändamål utifrån förändringar i omvärlden 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att den procentuella avsättningen av 
lägenheter i Håbohus AB:s bostadsbestånd ökar från tre (3) procent till fem 
(5) procent under den tid massflyktdirektivet gäller.  

2. Ökningen ska endast tas i anspråk om flyktingsituationen kopplat till de 
Ukrainska flyktingarna kräver denna åtgärd. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ökningen av den procentuella 
avsättningen av lägenheter ska ses som ett tillägg till rådande ägardirektiv 
för Håbohus AB under den tid massflyktsdirektivet gäller.    

Sammanfattning  
Socialnämnden har hemställt hos kommunfullmäktige om att få ökad 
tilldelning av bostadssociala kontrakt från Håbohus AB, under perioden 
fram till och med mars månad 2023. Håbo kommun har idag tillgång till 
max tre (3) procent av Håbohus AB:s bostadsbestånd för bostadssociala 
ändamål inkluderat mottagagandet av nyanlända. 

Utifrån det massflyktsdirektiv som har aktiverats inom EU tar Sverige emot 
flyktingar från krigets Ukraina. Beräknat antal flyktingar som kommer till 
Håbo kommun under 2022 utifrån massflyktingdirektivet uppgår till 184 
individer (främst kvinnor och barn) utöver Migrationsverket ordinarie 
anvisning av nyanlända.  

Kommunen är redan idag skyldig att ordna med boende för de 
skyddsbehövande som löpande anvisas till kommunen. En ny lag planeras 
att träda i kraft per den 1 juli 2022 där kommunen också blir skyldig att 
ordna med bostad för de personer som anvisas enligt massflyktsdirektivet. 
Kommunen överväger idag att använda de tomma lägenheterna på 
Plommonvägen 2 och 4 som bostäder, men bedömningen är att det inte fullt 
ut kommer att täcka behovet av bostäder.   

Beslutsunderlag 
Socialnämndens beslut § 40, 2022-05-03   

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



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 162 Dnr 2022/00613  

Utökning av pensionärsföreningarnas samlingslokaler 
i centrumnära läge 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om utökning av 
pensionärsföreningens samlingslokal Skeppsgården utreds och bereds av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om utökning av 
pensionärsföreningarnas samlingslokaler i centrumnära läge utreds och 
bereds av Samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med utredningen i att-
sats 1.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen ska beakta föreningarnas 
förslag i utredningen. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att frågan utreds skyndsamt. 

Sammanfattning  
Gårdsrådet har inkommit med en önskan om att bygga ut samlingslokalen 
på Skeppsgårdens föreningshus.  

Ett inledande möte genomfördes på initiativ av Gårdsrådet i april 2022 där 
bl.a. kommunalråd, och oppositionsråd närvarade.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) yrkar bifall till förslag till beslut med tillägg att frågan 
ska utredas skyndsamt och att man i utredningen ska ta till sig föreningarnas 
förslag.   

Helene Zeland Bodin (C) yrkar att beslut tas i två att-satser:   

1. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om utökning av 
pensionärsföreningens samlingslokal Skeppsgården utreds och bereds av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

2. Kommunstyrelsen beslutar att frågan om utökning av 
pensionärsföreningarnas samlingslokaler i centrumnära läge utreds och 
bereds av Samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med utredningen i att-
sats 1.  

Michael Rubbestad (SD), Owe Fröjd (Båp) och Christian Nordberg (-), Per-
Arne Öhman (M) yrkar bifall till Helene Zeland Bodin (C) yrkande.   
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Beslutsgång 
Kjell Dufvenberg (L) anmäler jäv och lämnar rummet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Helene Zeland 
Bodins (C) förslag till beslut och finner att så är fallet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Agneta 
Hägglunds (S) yrkande att förvaltningen ska beakta föreningarnas förslag i 
utredningen och finner att så är fallet.      

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Agneta 
Hägglunds (S) yrkande att frågan ska utredas skyndsamt och att detta 
yrkande avslås. 

Votering begärs angående att-sats 4.          

Omröstningsresultat 
Följande omröstningsordning föreslås och godkänns: Ja-röst för att avslå 
yrkandet om att behandla ärendet skyndsamt, Nej-röst för att bifalla 
yrkandet att behandla ärendet skyndsamt.   

Ja-röst lämnas av: Catherine Öhrqvist (M), Per-Arne Öhman (M), Björn 
Green (M), Christian Nordberg (-), Fred Rydberg (KD), Helene Zeland 
Bodin (C) 

Nej-röst lämnas av: Agneta Hägglund (S), Helene Cranser (S), Fredrik 
Anderstedt (S), Lars-Göran Bromander (S), Michael Rubbestad (SD), 
Tommy Lövgren (SD), Owe Fröjd (Båp)  

Med 6 Ja-röster och 7 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 
behandlas skyndsamt.      

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsavdelningen 
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§ 163 Dnr 2021/00238  

Motion: Bevara och rusta upp "Villa Lydia" 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att försöka få in en offert för att 
få en bra kostnadsbild för renovering samt utreda om kommunen kan söka 
bidrag för renovering. 

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har lämnat in en motion med förslag om att 
bevara och rusta upp ”Villa Lydia”.  

Beslutsunderlag 
– Motion 2021-05-10 

– Beslut TN 2020-08-20, § 96 

Tjänsteskrivelse TN 2020-07-15  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD), Helene Zeland Bodin (C), Agneta Hägglund (S) 
och Owe Fröjd (Båp) yrkar återremiss för att försöka få in en offert för att få 
en bra kostnadsbild för renovering samt utreda om kommunen kan söka 
bidrag för renovering.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om ärendet ska återremitteras eller avgöras i dag och 
finner att ärendet ska återremitteras.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsavdelningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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§ 164 Dnr 2022/00223  

Information från kommundirektör 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  
Tf. kommundirektör Marie Lundqvist informerar om:  

- Rekrytering av ny kommundirektör och HR-chef 

- Flyktingsituationen gällande kriget i Ukraina.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 165 Dnr 2021/00093  

Medborgarförslag: Angående miljögifter och farliga 
kemikalier i förskolor 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets punkt. 2 avseende att 
anta en handlingsplan för giftfri förskola. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till Barn- och utbildningsnämnden att 
fastställa en handlingsplan för en giftfri förskola 

3. Kommunfullmäktige anser punkt 1 och 3-7 besvarade med hänvisning till 
tjänsteskrivelsens innehåll.  

Sammanfattning  
Det har inkommit ett medborgarförslag angående miljögifter i förskolor. 
Förslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och synpunkter 
har inhämtats från upphandlingsenheten och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Med hänvisning till inkomna synpunkter 
föreslår förvaltningen att förslaget delvis ska bifallas, avseende att anta en 
handlingsplan för giftfri förskola.    

Beslutsunderlag 
– Medborgarförslag 2021-02-17 

– Yttrande BOU 2021/00345 

Yttrande från Miljöenheten   

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

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

Protokollsanteckning 
 Fred Rydberg (KD) 

”Jag vill till protokollet lägga följande protokollsanteckning. Jag tycker det 
är bra att medborgarmotionen bifölls på flera punkter. Flera av dessa 
punkter fanns med i min motion om giftfri förskola från 2014 och som 
besvarades 2015.11.16 i KF. Det är viktigt att farliga plaster fasas ut från 
förskolan där yngre barn gärna stoppar dessa i munnen och på sätt får i sig 
de farliga kemikalierna. Fred Rydberg (KD)”     
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§ 166 Dnr 2021/00209  

Medborgarförslag - Mjuka linjen till 
Kalmarrondellen/Dragets rondell 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
nedanstående redovisning av det pågående arbetet med översynen av 
busstrafiken i Bålsta tätort.     

Sammanfattning  
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att mjuka 
linjen får en sträckning från Kalmarrondellen till Dragets rondell. Detta för 
att möjliggöra resor till/från Ica Maxi samt även andra arbetsplatser.  

I det underlag som inhämtats för besvarande av detta medborgarförslag 
framgår att kommunen tillsammans med Region Uppsala/UL startat en 
översyn av busstrafiken i Bålsta tätort och att mjuka linjen ingår i denna 
översyn. De synpunkter som förts fram i detta medborgarförslag kommer att 
beaktas i detta arbete. Under hösten 2022 kommer förslag till nytt linjenät 
att skickas ut på remiss och tidigast i december 2023 kan detta nya nät vara i 
drift.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår härmed att medborgarförslaget ska 
anses besvarat.     

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2021-05-10   

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 167 Dnr 2022/00295  

Återrapportering, medborgarförslag: anlägg en 
åretruntbrygga för vinterbad vid Kalmarsand 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
I enlighet med riktlinjer för beredning av medborgarförslag och motioner 
ska medborgarförslag som remitterats till kommunstyrelsen för beredning 
tas upp på nästkommande kommunstyrelse. 

Ärendet har remitterats till kultur- och fritidsnämnden för yttrande senast, 
med hänvisning till sommaruppehåll, den 1 augusti 2022.     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 168 Dnr 2020/00303  

Motion: Personalpolitiskt program 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
förvaltningens pågående arbete.  

Sammanfattning  
Robin Jande (V) och Charlotta Bjälkebring Carlsson (V) har lämnat in en 
motion där det föreslås att kommunstyrelsen ska ges i uppdrag att utarbeta 
ett heltäckande personalpolitiskt program. Programmet ska utgå från 
följande fem områden: 1. Goda öppna transparanta relationer gällande 
uppdrag, ledarskap och medarbetarskap 2. Arbetsmiljö och hälsa som även 
inkluderar hemarbete 3. Jämställdhet och mångfald 4.  
Kompetensförsörjning och karriärsutveckling 5. Rekryteringsrutiner. Dessa 
ska tillsammans ta ett helhetsgrepp om kommunens personalpolitik. Vidare 
anges ett antal punkter som motionärerna anser ska inkluderas i arbetet      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Agneta Hägglund (S) och Owe Fröjd (Båp) yrkar bifall till motionen. 

Christian Nordberg (-) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.   

Reservation från S.        
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§ 169 Dnr 2022/00318  

Återrapportering, motion: Utredning om införande av 
enprocentsregeln vid om och nybyggnation i Håbo 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  
I enlighet med riktlinjer för beredning av medborgarförslag och motioner 
ska motioner som remitterats till kommunstyrelsen för beredning tas upp på 
nästkommande kommunstyrelse. 

Ärendet är överlämnat för beredning till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
med yttrande senast, med hänvisning till sommaruppehåll, den 11 augusti 
2022.    

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 170 Dnr 2022/00530  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-05-30 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll.   

Sammanfattning  
Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-25 

- Protokoll KFR 2022-05-05 

- Protokoll KPR 2022-05-05 

- Protokollsutdrag VON § 43 Dnr 2020/00059 - Uppsägning av lokal 
Plommonvägen   

- Protokollsutdrag BOU § 77 Dnr 2022/00110 – Revidering av 
sammanträdesplan, bilaga 

- Protokoll ungdomsråd 2022-03-01  

- Protokoll KomSam 2022-04-12 

Protokoll KomSam extra 2022-04-21 

Beslutsunderlag 
Enligt ovan. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 171 Dnr 2022/00529  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-30 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Sammanfattning  
Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-04-25 

- Information om överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna om Ungdomsjobb 2022 (Jobb för ungdomar och Sommarjobb 
för ungdomar), bilagor 

- Yttrande gällande Barn- och utbildningsnämndens utredning om införande 
av ersättningsskanning 

- Sammanträdesplan för Sveriges kommuner och regioner, bilagor 

- Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter den 1 augusti 

- Mötesplats social hållbarhet – nationell konferens 2022  

- Save the date! Regionalt cykelforum i Uppsala län 2022, bilagor 

- Val av ombud till SKR:s kongresser - Info och anvisningar, bilagor 

- Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län, bilagor 

- Ny utbildning i minoritetslagstiftningen 

Brev Haga slott     

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.         

 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 172 Dnr 2022/00528  

Redovisning av delegationsbeslut till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-05-30 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.  

Sammanfattning  
Följande beslut för perioden 2022-04-14  – 2022-05-20 föreligger: 

• Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten från: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen 

• Övrig personaldelegation  

• Enskilda beslut 

• Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, se separata 
förteckningar. 

• Anställningsbeslut/anställningsinformation och beslut för övrig 
personaldelegation samt delegationsbeslut avseende avslut av anställning, 
utöver lagstadgade förmåner finns med i en mapp vid sammanträdet. 

• Delegationsbeslut inom kommunstyrelsens förvaltning fås vid begäran. 
Upphandlingsbesluten finns att tillgå hos upphandlingsenheten   

Beslutsunderlag 
– Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

– Delegationsbeslut avseende avslut av anställning utöver lagstadgade 
förmåner 

– Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten februari 2022 

Delegeringslista kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2022-04-14 – 
2022-05-20   



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 173 Dnr 2022/00007  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att övriga frågor läggs till dagordningen.  

Sammanfattning  
Vid beslut om dagordning frågar ordföranden om dagordningen kan 
fastställas med tillägg av övriga frågor och finner att så är fallet.  

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 53(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 174 Dnr 2022/00744  

Extraärende: Trafikplats Åsen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att ordna en eller flera work-shops angående trafikplats Åsen för 
Kommunstyrelsens nämnd och förvaltning.        

Sammanfattning  
Lars-Göran Bromander väcker frågan om att hålla work-shop angående 
trafikplats Åsen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars-Göran Bromander yrkar att kommunen ordnar en work-shop i frågan 
om trafikplats Åsen.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 175 Dnr 2022/00745  

Extraärende: Inkommen skrivelse om 
arbetsmiljösituationen på Vibyskolan och 
socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) väcker frågan om hantering av inkomna skrivelser och 
om dessa ska delges kommunstyrelsens ledamöter.        

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S):  
”Jag tycker att det är anmärkningsvärt att skrivelsen inte skickas ut till 
samtliga ledamöter i kommunstyrelsen som ytterst är ansvarig arbetsgivare. 
Det är viktigt eftersom också media hanterar skrivelsen och vi måste vara 
insatt i ärendet och kunna svara. Jag har skickat ut den till oppositionen. 
Skrivelsen är viktig att vi i KS tar ställning till och ger signaler till 
medarbetarna att vi ser allvarligt på situationen. Vi måste också se över 
organisationen så att detta inte uppstår i framtiden, viktiga skrivelser som 
kommer till KS ordförande ska skickas ut till alla ledamöter i KS.”      

 

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 176 Dnr 2022/00746  

Extraärende: hörselslinga i kommunhuset 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) önskar återkoppling på tidigare fråga om hörselslinga 
i kommunhuset. Helene Zeland Bodin (C) informerar om att kommunen 
väntar på offert.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 177 Dnr 2022/00747  

Extraärende: Hanteringen av Vibyskolan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) väcker frågan om hanteringen av situationen på 
Vibyskolan, varpå Mats Eriksson informerar.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S):  
” - Jag anser att hela hanteringen av Vibyskolan är ytterst anmärkningsvärd. 

Beslut om förstudie togs 2019, BoU tog beslut i oktober 2021 om att Viby 
skulle byggas enligt Alt 2 en ny F-6 skola, tre parallellig och 
förvaltningschefen fick uppdraget att kontakta fastighetsavdelningen för att 
utreda samt se över kostnaderna för det alternativet. Påminnelse i mars 2022 
i KS. Det är tidigare utrett att skolan är i så dåligt skick att det inte är 
möjligt att använda för om och tillbyggnad. Jag har efter en fråga ställd till 
kommunen fått svar efter en vecka att ” inget är påbörjat och att en 
projektledare är anställd och börjar månadskiftet maj/juni.”      

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 57(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 178 Dnr 2022/00748  

Extraärende: Uppföljning av utredningsuppdraget "vad 
är det bästa för våra äldre i Håbo kommun"  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen.      

Sammanfattning  
Agneta Hägglund (S) önskar återkoppling angående utredningsuppdraget 
”vad är det bästa för våra äldre i Håbo kommun”, varpå tf. kommundirektör 
Marie Lundqvist informerar.      

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      

 
 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 58(58) 
 Sammanträdesdatum  
 2022-05-30  

Kommunstyrelsen    
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 179 Dnr 2022/00749  

Extraärende: upphävande av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen upphäver delegationsbeslut KS 2022-03-14  §85, dnr 
2022/00385.       

Sammanfattning  
Fredrik Anderstedt (S) väcker frågan om delegationsbeslut KS 2022-03-14  
§85, dnr 2022/00385.        

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Anderstedt (S) yrkar att delegationsbeslut KS 2022-03-14 §85 ska 
upphävas.       

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliavdelningen vid kommunledningsförvaltningen 
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