
 

 

 KALLELSE 
 Datum  

 2016-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Ulf Winberg (M), Ordförande 
Owe Fröjd (Båp), 1:e vice ordförande 
Gunilla Gustavsson (S), 2:e vice ordförande 
Carina Lund (M) 
Catherine Öhrqvist (M) 
Liselotte Grahn Elg (M) 
Rasmus Kraftelid (M) 
Carl-Johan Torstenson (M) 
Nils-Åke Mårheden (M) 
Anna Wiberg (M) 
Björn Hedö (M) 
Tommy Rosenkvist (M) 
Göran Eriksson (C) 
Leif Zetterberg (C) 
Sara Ahlström (C) 
Håkan Welin (L) 
Anders Cyrillus (L) 
Christian Nordberg (MP) 
Marie Nordberg (MP) 
Fred Rydberg (KD) 
Agneta Hägglund (S) 
Werner Schubert (S) 
Lars-Göran Bromander (S) 
Helene Cranser (S) 
Fredrik Anderstedt (S) 
Nina Manninen (S) 
Johan Tolinsson (S) 
Akasya Randhav (S) 
Sven Erkert (S) 
Eva Staake (S) 
Sven-Olov Dväring (S) 
Hillevi Anderstedt (S) 
Marcus Carson (S) 
Inger Wallin (S) 
Michael Rubbestad (SD) 
Bengt Björkman (SD) 
Kristian Leinonen (SD) 
Linnea Bjuhr (SD) 
Robert Kohlström (SD) 
Peter Björkman (Båp) 
Leif Lindqvist (V) 

Bo Johnson (M) 
Cecilia Lidén (M) 
Roger von Walden (M) 
Björn Fredriksson (M) 
Bertil Brifors (M) 
Lisbeth Bolin (C) 
Mari Lindros (C) 
Gunilla Alm (L) 
Ingvar Nilfjord (L) 
Ulrika Wallin (MP) 
Sabine Noresson (MP) 
Helén Embretsén (KD) 
Arvo Väisänen (KD) 
Kurt Hedman (S) 
Sixten Nylin (S) 
Maria Annell (S) 
Ariel Pardo (S) 
Hariette Nordström (S) 
Antonio Lopez (S) 
Solveig Kalliomäki (S) 
Tommy Berglund (S) 
Pirjo Thonfors (-) 
Linnéa Hellberg (SD) 
Maria Andersson (SD) 
Farid Chibout (Båp) 
Sjunne Green (Båp) 
Laila Sverndal (V) 
Osman Yilmaz (V) 

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid Måndagen den 26 september 2016, kl. 19:00 

Förmöten från kl. 18:00 

Plats Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta 
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 KALLELSE 
 Datum  

 2016-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 
 

Ärenden 

1.  Mötets öppnande 
– Upprop 
– Val av justerare 
– Fastställande av dagordning samt prövning att kungörelse skett i laga ordning 

 

2.  Anmälan av nytt medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen 
Förslagsställare: Kjell Åberg 
Dnr 2016/00400  

 

3.  Anmälan av nytt medborgarförslag: Tillgänglighet till kommunens båtramp vid 
Aronsborg 
Förslagsställare: Fredrik Frykman 
Dnr 2016/00448  

 

4.  Anmälan av nytt medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet (södra 
in-/utfarten väg 545/840 Bålsta) 
Förslagsställare: Andrej Prokopov m.fl. 
Dnr 2016/00454  

 

5.  Anmälan av nytt medborgarförslag: Cykelplan  
Förslagsställare: Ingrid Ljungkvist m.fl. 
Dnr 2016/00469  

 

6.  Anmälan av nytt medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på Granåsen 
Förslagsställare: Lukas Ivarsson 
Dnr 2016/00485  

 

7.  Anmälan av medborgarförslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan på Granåsen  
Förslagsställare: Lars Ivarsson 
Dnr 2016/00493  

 

8.  Svar på medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och drogpolicy  
Förslagsställare: Leif Sjöborg 
Dnr 2015/00338  

 

9.  Svar på medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till allmänheten 
Förslagsställare: Erika Edling  
Dnr 2015/00333  

 

10.  Svar på medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall 
Förslagsställare: Peter Starhammar 
Dnr 2015/00334  
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 KALLELSE 
 Datum  

 2016-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

11.  Svar på motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra offentliga platser 
i Håbo kommun 
Motionärer: Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) 
Dnr 2016/00128  

 

12.  Anslutning till gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten 
Dnr 2016/00295  

 

13.  Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 3 och 4 
Dnr 2016/00442  

 

14.  Översyn av kommunens bolag: Delegation avseende köp av fastigheter 
Dnr 2015/00221  

 

15.  Arkivreglemente för Håbo kommun  
Dnr 2016/00250  

 

16.  Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges beslut 2015 
Dnr 2015/00371  

 

17.  Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 2016 
Dnr 2016/00323  

 

18.  Ändring av egenavgift för färdtjänst i Håbo kommun 
Dnr 2016/00398  

 

19.  Näringslivsstrategi för Håbo kommun 
Dnr 2015/00020  

 

20.  Biblioteksplan 2016-2019 
Dnr 2015/00105  

 

21.  Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, ersät-
tare i kommunfullmäktige och Håbo Marknads AB samt fyllnadsval 
Dnr 2016/00394  

 

22.  Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i 
barn- och utbildningsnämnden, kommunala handikapprådet, kultur- och livsmil-
jöutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges valberedning, samt fyll-
nadsval 
Dnr 2016/00399  

 

23.  Entledigande från uppdrag som ordförande i styrelsen för Håbo Marknads AB 
samt fyllnadsval 
Dnr 2016/00437  
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 KALLELSE 
 Datum  

 2016-09-12  

Kommunfullmäktige 
 

 

24.  Entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och miljönämnden samt fyll-
nadsval 
Dnr 2016/00477  

 

25.  Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen samt fyllnadsval 
Dnr 2016/00486  

 

 

   

Ulf Winberg 
Ordförande 

 Johan Utter 
Sekreterare 
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POSTADRESS 
746 52 Bålsta 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-500 00 

ORG.NR 
212000-0241 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST 
kommunstyrelsen@ha
bo.se 

ANVISNING 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-03-16 KS  nr 328 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Mötets öppnande KF 

1. Upprop förrättas av sekreteraren

2. Val av justerare

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige utser XX och XX till justerare av dagens protokoll. Protokollet ska
justeras senast på torsdagen i samma vecka som fullmäktige sammanträder.

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

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer föreliggande dagordning utan ändringar samt konstaterar
att kungörelse har skett i laga ordning.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00400 nr 69631 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Ta bort vägbommen på Skeppsvägen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

bommen på Skeppsvägen ska tas bort för att minska miljöpåverkan om 

undvika omvägar för att åka in till centrum.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag följs upp i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Ärende 2
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Kjell
Efternamn Åberg
Folkbokföringsadress Skeppsvägen 9 p
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Telefon 073-448 24 26
Mobiltelefon 073-448 24 26
E-postadress kjell.aberg@lnctv.com
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Bommen på skeppsvägen är ett gissel för oss som bor mellan skeppsvägen 1-13.
Det berör 115 st hushåll och 100 bilar, en del hushåll har två bilar och en del har ingen bil.
Att köra till centrum är en omväg på två kilometer.
Ponera att det åks tre gånger i veckan till centrum. Etthundra bilar gånger två kilometer till
centrum och tillbaka 40 mil i veckan, 2000 mil per år.

Tar vi bort bommen får vi lägre miljöpåverkan och nöjdare medborgare.

Med vänlig hälsning
Kjell Åberg

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter 
skyddade (PuL)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00448 nr 69632 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Tillgänglighet till kommunens båtramp vid 
Aronsborg 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ökar tillgängligheten till kommunens båtramp vid Aronsborg 

genom att gräsytan som ligger längs vägen iordningställs till parkering för 

bil och båttrailer med möjlighet till in- och utfart i anslutning till båtrampen. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag följs upp i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Ärende 3
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Från: Stina Gabrielsson 
Skickat: den 15 augusti 2016 10:12 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Tillgänglighet till kommunens båtramp vid Aronsborg 
 
Från: Fredrik Frykman [mailto:fredrik.frykman@gmail.com]  
Skickat: den 11 augusti 2016 22:07 

Till: Kommun 
Ämne: Tillgänglighet till kommunens båtramp vid Aronsborg 

 

Hej 

Jag passerade nyligen den fina båtrampen kommunen har vid Aronsborg. Jag tycker det är 

mycket positivt att kommunen har en så bra båtramp som är öppen för alla och jag vet att många 

åker lång väg för att nyttja den. Likt många andra dagar framförallt så här på sommaren och 

sensommaren används båtrampen flitigt vilket den även tycktes göra ikväll. Själv har jag använt 

den så länge jag bott i kommunen, vilket är ganska många år, och har många positiva minnen 

därifrån. 

 

Det var därför med viss förvåning och även en viss frustration jag vid kvällens besök 

konstaterade att kommunen har satt upp skyltar som antyder att de båtägare som nyttjar 

båtrampen har stört framkomligheten på vägen vid rampen eller på annat sätt stört ordningen. 

Under den tid jag nyttjat båtrampen har jag enbart stött på bil och släp ekipage som medfört 

begränsningar i framkomligheten eller varit störande ett ytterst fåtal gånger. Därmed anser jag 

inte att parkeringen är fri och att alla kan ställa sig hur som helst vilket även gäller de bilar som 

ibland står parkerad till höger om båtrampen på de markerade platserna. 

 

Därför vill jag föreslå att den gräsytan som ligger längs vägen iordningställs till parkering för bil 

och båttrailer ekipage med en möjlighet till in och utfart i anslutning till båtrampen. Det skulle 

därmed skapa ordning och samtidigt möjliggöra fortsatt god tillgång till båtrampen. Det skulle 

även återställa det antal parkeringsmöjligheter som gick att få till vid båtrampen innan 

kommunen gjorde om promenaden längs vattnet samt nuvarande uppmärkta parkeringsplatser 

som enbart rymmer en bil eller en båttrailer. 

 

Som synpunkt kan även påtalas hur individer följer de skyltar och anvisningar som finns angivna 

i anslutning till båtrampen så som tiden en båt får angöra vis bryggan. Detta följs dåligt av ett 

antal båtar varav vissa ligger där från år till år under längre tid. Vidare skulle även kommunen 

långsiktigt kunna uppmuntra båtlivet i kommunen genom att anlägga en båtramp längre ut mot 

Björkfjärden för att därmed minska båtåkandet i Kalmarviken. 

 

Jag förutsätter att kommunen tar detta som ett medborgarförslag och därmed registrerar mailet 

som en inkommen handling samt återkommer med ett svar till mig. Till en början förväntar jag 

mig därför att få handlingen diarienummer. 

 

Mvh Fredrik Frykman 

Åsvägen 41, 74651 Bålsta 

fredrik.frykman@gmail.com  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00454 nr 69634 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet (södra 
in-/utfarten väg 545/840 Bålsta) 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställarna föreslår att Håbo 

kommun vidtar åtgärder för ökad trafiksäkerhet vid södra in-/utfarten till 

Bålsta, väg 545/840). Bl.a. föreslås fartdämpande åtgärder i form av utökad 

skyltning och anläggande av farthinder.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag följs upp i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Ärende 4
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (2)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Andrej
Efternamn Prokopov
Folkbokföringsadress Hälledagsvägen 10
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Mobiltelefon 070-554 98 84
E-postadress volvov702010@gmail.com
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Ja

Förslag
Formulera förslaget

Stockholmsvägen utgör huvudled genom hela Bålsta tätort i Håbo kommun.
Södra in-/utfarten sker genom bostadsområdet Kalmarsand.

På förekommen anledning har detta medborgarförslag (se bilagd skrivelse Åtgärdsförslag för
ökad trafiksäkerhet (södra in-/utfarten väg 545/840 Bålsta, Håbo kommun)) utformats då:
• trafiktätheten ökat
• tyngre fordon trafikerar mer frekvent
• hastighetskyltar ignoreras konstant
• avhjälpande farthinder inte kan betraktas som tillräckliga
• trafikincidenter ökat ex. påkörda djur, katter, mindre kollisioner, hastiga inbromsningar,
nedfallande last vid gupp etc.

Åtgärdsförslagen är formulerade på sidan 10 i skrivelsen.

Ladda upp dokument
Ladda upp tillhörande dokument Åtgärdsförslag_AP_ RB_2016-08-02

.pdf
Fler Förslagsställare

Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Helena
Efternamn Johansson
Folkbokföringsadress Hälledagsvägen 11
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Richard
Efternamn Björkman

Personuppgifter 
skyddade (PuL)

11



Håbo kommun
Motion2.0

2 (2)

Folkbokföringsadress Hälledagsvägen 14
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Folkbokförd i Håbo kommun Ja
Förnamn Elisabet
Efternamn Forhaug
Folkbokföringsadress Hälledagsvägen 4
Postnummer 746 31
Ort Bålsta
Jag försäkrar att ovan angivna medförslagsställare
är mantalsskrivna i Håbo kommun, att de tagit del av
medborgarsförslaget och ställer sig bakom det

Ja

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID
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- 1 - 

 

Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 

(södra in-/utfarten väg 545/840 Bålsta, Håbo kommun) 

 

 

 

 

 

Brf Kalmarstrand 

2016-08-02 
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Inledning 
 

Stockholmsvägen utgör huvudled genom hela Bålsta tätort i Håbo kommun. 

Södra in-/utfarten sker genom bostadsområdet Kalmarsand. 

 

På förekommen anledning har denna skrivelse utformats då: 

 trafiktätheten ökat 

 tyngre fordon trafikerar mer frekvent 

 hastighetskyltar ignoreras konstant 

 avhjälpande farthinder inte kan betraktas som tillräckliga 

 trafikincidenter ökat ex. påkörda djur, katter, mindre kollisioner, hastiga inbromsningar, 

nedfallande last vid gupp etc. 

 

Syftet med detta dokument är att beskriva: 

 befintlig trafiksituation (s. 3-8) med fokus på: 

- väganläggning och trafik 

- efterlevnad av hastighetsbegränsningar   

- årsdygnstrafik 

 

 väganläggningens brister påverkande dagens trafiksäkerhet, boendemiljö och övriga 

miljöaspekter (s. 9) 

 

 förslag till åtgärder för förbättrad trafiksäkerhet (s. 10). 

 

 

Skrivelsen är framtagen utifrån Bostadsrättsförening Kalmarstrands försorg och medlem Andrej 

Prokopov är utsedd att driva ärendet. 
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Väganläggning och trafik vid södra infarten till Bålsta 
 

Väganläggning 

 

Den södra in- och utfarten till Bålsta sker via Stockholmsvägen och bostadsområdet Kalmarsand. Vid 

övergång från statlig väg (840) med max tillåten hastighet 70 km/tim till kommunal väg (545) med 

maximalt tillåtna hastigheten 40 km/tim. Se figur 1 (på andra sidan 40-skylten sitter en 70-skylt). På 

vägavsnittet mellan dessa skyltar och första guppet som ligger mittemot SATS Bålsta sker ständiga 

överträdelser av hastigheten.  

 

 

 

  

Figur 1 
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- 4 - 

 

 

Ca 250 m från nämnda skyltar ligger ett gupp med upphöjt övergångsställe (vid SATS träningscenter 

och Kalmarsands restaurang), se figur 2. 

 

 

 

 

  

Figur 2 
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- 5 - 

 

 

Det finns ytterligare ett farthindrande gupp längs väg (545) , se figur 3, och ett antal grupper med 

bullerremsor som också är utslitna och fyller liten funktion, se figur 4-7. 

 

 

 

  

Figur 3 
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Figur 4 

Figur 5 
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Figur 6 

Figur 7 
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Efterlevnad av den maximala tillåtna hastigheten 

 

Maximal hastighetsbegränsning är satt till 40 km/tim längs bostadsområdet från södra infartsmärket 

fram till rondellen efter Fånäs villaområde.  

Detsamma gäller för norra infartsmärket från Fånäs fram till trafikmärket 70 km/tim efter 

bostadsrättsområdet Kalmarstrand. 

Den största problematiken berör södra in och utfarten efter bostadsrättsområdet Kalmarstrand. 

Trafiken söderut ökar hastigheten 100 tals meter innan övergång till 70 km/tim.  

Trafiken som kommer in från södra infarten sänker inte hastigheten vid övergång till 40 km/tim utan 

bibehåller 70 km/tim fram till första guppet i mitten på bostadsområdet vid SATS Bålsta och 

Kalmarsands restaurang.  

Det finns inga hastighetsnedsättande åtgärder eller poliskontroller under denna vägsträckning. 

Detta innebär att majoriteten av fordon accelererar från mitten på området direkt efter sista guppet för 

att åka ut från bostadsområdet söderut mot Bro.  

Från andra hållet sker ev. inbromsning, oftast kraftig inbromsning strax innan guppet i mitten på 

området.  

Hastigheter mellan 50-90 km/tim under denna vägsträckning är ett normaltillstånd och personbilar, 

tung trafik och motorcyklar beter sig alla lika.  

Boende är hänvisade till att gå över Håbo hus gräsanläggningar alternativt till vägen för att ta sig till 

buss, bad etc… 

Detta skapar en boendemiljö med hög trafikfara, som inte är miljövänlig och med höga bullernivåer 

för boende i området.  

Allt detta gör att BRF Kalmarstrand anser sig nödgade att agera genom denna skrivelse, och detta 

innan allvarligare olycka inträffar. 

 

Årsdygnstrafik ÅDT 
 

Enligt uppgifter som återfinns i Nationell Väg Data Bas, NVDB, visar stickprov utfört 2007 att ÅDT 

för tung trafik är lika med 190 tunga lastbilar.  

Mätningen gjordes i mätpunkten på gränsen mellan väg 545 och väg 840.  

Denna mätning visade att vägsträckningen hade mer än dubbelt så stor belastning av tung trafik (exkl. 

bussar) jämfört med det normala. 
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Nulägesbeskrivning av trafiksäkerhet- och boendemiljö 

 

Följande riskkategorier och miljöaspekter kan grupperas enligt nedan. 

Personsäkerhet: 

 Stora folksamlingar vid stranden 

 Stora folksamlingar vid SATS-träningscenter 

 Stora folksamlingar vid Kalmarsands restaurang 

 Ett intensivt cykelliv 

 Lekplatser för barn 

 Strandpromenad 

 Övrigt friluftsliv 

 

Trafiksäkerhet: 

 Intensiv personbilstrafik 

 Intensiv busstrafik 

 Intensiv lastbilstrafik 

 Veteranbilstrafik 

 Motorcykeltrafik 

 

Miljöaspekter: 

 Utsläpp avgaser 

 Buller och vibrationer från tung trafik 

 Total negativ påverkan på människa och natur. 

 

I Håbo kommuns miljöstrategi för att möta riksdagens nationella miljökvalitetsmål står bland 

prioriterade inriktningar att kommunen ska minska utsläppen och stoppa fossila utsläpp från 

transportsektorn. [1] 

 Ett första steg är att minimera tung trafik i denna typ av område.  

Vad gäller person- och trafiksäkerhetsriskerna bör en översyn göras av hastighetsbegränsningar där 30 

km/t inom vägsträckningar där stora folkmassor och barn frekventerar vägen. 
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Åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 

 
Med syfte att minimera risker för person- och trafiksäkerhet bör väghållaren (Bålsta kommun) vidta 

omedelbara trafiksäkerhetsåtgärder.  

En sammanställning av ett flertal studier visar att gupp i medeltal minskar antalet personskadeolyckor 

med ca 50 procent, och även ger en liten minskning på omkringliggande gator (6 procent). [2] 

Anläggningskostnad för ett farthindrande gupp upp mot 20 000kr enl. 2009 års prisnivå. Tillkommer 

löpande underhållskostnader vart tionde år för uppnå maximal effekt. [2] 

Etableringskostnaden för en fast mätstation (i vardagsspråk fartkamera) är ca 600 000 kronor i 2009 

års prisnivå.  

Till detta förekommer även projekteringskostnader och kostnader för projektledning och 

informationsinsatser. [2] 

 

Principiellt detaljerat åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet i området enligt nedan: 

 

1. Ytterligare hastighetsvägmärken 70/50 placeras på avståndet 100 meter före befintliga 

vägmärken 70/40 i riktningen mot Bålsta centrum där gränsen mellan väg nr. 840 och väg nr. 

545 ligger, se figur 8, markör 1; (enligt NVDB ska det finnas en 50-sträcka mellan 70 och 40-

sträckan). 

 

2. Befintliga hastighetsvägmärken 70/40 ersätts med nya skyltar 50/30, i jämnhöjd med 

befintliga skyltar 70/40 ska ett nytt gupp anläggas, se figur 8, markör 2. 

 

3. Efter första guppet på avståndet ca 120 m i riktningen mot Bålsta centrum ska ett nytt gupp till 

med upphöjt övergångsställe byggas, se figur 8, markör 3. 

 

4. Till detta bör en gångväg anläggas som ansluter till övergångstället. 

 

5. Befintliga guppet mittemot SATS Bålsta ska underhållas till nyskick. 

 

6. Befintliga guppet vid vändplats för buss 301 ska underhållas till nyskick. 

 

7. Trafik med tunga lastbilar ska förbjudas. 
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Den föreslagna stegvisa hastighetsnedsättningen stämmer överens med resultatet av ett flertal studier 

som visar att genom införandet av ”mellanhastighet”, d v s från 70 km/tim (eller 80 km/tim) till 50 

km/tim (eller 60 km/tim) och sedan till 30 km/tim (eller 40 km/tim) når man en jämnare körning som 

gör att hastighetsbegränsningen kan efterlevas bättre.  

Detta framgår av uppgifterna från NVDB. 

Bullerremsor ger ökat buller till omgivningen och det kan vara en bullerökning med 2- 6 decibel när 

fordonet passerar bullerremsor.  

Bullerremsor bör därför inte anläggas närmare bostadsbebyggelse än 200 meter.  

Detta gör att bullerremsorna inte föreslås i nya väganläggningen vid södra infarten. 

 

 

Figur 8. Placering av nya gupp och hastighetskyltar vid södra infarten i Bålsta, Håbo kommun. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00469 nr 69638 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Cykelplan 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska ta fram en cykelplan i likhet med den som Sigtuna kommun 

tagit fram. Planen ska syfta till att vägleda vid prioriteringar vid utbyggnad 

och underhåll av cykelvägsnätet, samt utgöra underlag vid fysisk planering.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag följs upp i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Ärende 5
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00485 nr 69641 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Fler offentliga toaletter på Granåsen 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen anlägger fler och/eller bättre toaletter vid Granåsen och 

Kvarnkojan.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag följs upp i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Ärende 6
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Personuppgifter skyddade (PuL)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00493 nr 69642 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Medborgarförslag: Utökad belysning vid Kvarnkojan på 
Granåsen  

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för

beredning.

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att 

kommunen ska utöka belysningen vid Kvarnkojan, Granåsen. Idag saknas 

ordentlig belysning, vilket ökar risken att personer skadar sig under den 

mörka delen av året.    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Kostnader för beredning hanteras inom ram. 

Uppföljning 

Beredning av medborgarförslag följs upp i särskild ordning. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren  

Ärende 7
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Håbo kommun
Motion2.0

1 (1)

Namn, adressuppgifter mm
Personnummer
Förnamn Lars
Efternamn Ivarsson
Folkbokföringsadress Tingshusvägen 7
Postnummer 746 52
Ort Bålsta
Telefon 076-136 84 80
E-postadress lasse.ivarsson@telia.com
Folkbokförd i Håbo Ja
Fler förslagsställare Nej

Förslag
Formulera förslaget

Utökad belysning vid Kvarnkojan på Granåsen

Belysningen vid den öppna ytan vid Kvarnkojan/Granåsstugan är under all kritik. Även pulka
backen har näst intill inte någon belysning. Det finns en stolpe med lyse i en kanten. Den
räcker inte på långa vägar.

Risken är stor att besökande under den mörka årstiden skadar sig. De besökande måste ha
pannlampa med sig för att kunna se.. Jämför med en fotbollsplan: skulle det tränas eller spelas
några matcher om ljuset sänktes med 90%?

Det skulle inte vara troligt. Så nu är det dags att se till att ytan vid Kvarnkojan får riktig
belysning!

Certifikat
Certifikatutgivare Mobilt BankID

Personuppgifter 
skyddade (PuL)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 133 Dnr 2015/00338 

Svar på medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och 
drogpolicy  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att formulera om

första stycket på sidan 2 i kommunens alkohol- och drogpolicy enligt föl-

jande: ”Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. Samma 

grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett tjänste-

ställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och kon-

sulter.”  

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om en ut-

vidgad alkohol- och drogpolicy. Enligt förslaget skulle kommunens alkohol- 

och drogpolicy utvecklas och även gälla samtliga som Håbo kommun anlitar 

för olika uppdrag.  

Håbo kommun har en alkohol- och drogpolicy som antogs av kommunfull-

mäktige 1996-04-22 § 101 och som innehåller kommunens krav på alkohol- 

och drogfrihet hos anställda samt reglerar kommunens övergripande förhåll-

ningssätt i frågor rörande alkohol- och droger. 

Kommunen arbetar också redan med krav på alkohol- och drogfrihet i relat-

ion till externa utförare. Exempelvis tas krav på alkohol- och drogfrihet re-

dan med i avtalsformuleringarna vid upphandlingar, även om formulering-

arna skiljer sig åt beroende på typen av avtal.  

Förvaltningen bedömer att det, med tanke på att det redan kravställs att ex-

terna utförare ska vara alkohol- och drogfria, vore bra att detta också fram-

går av kommunens alkohol- och drogpolicy och instämmer därmed i med-

borgarförslagets bedömning. Därför föreslår förvaltningen en ändring av 

nuvarande alkohol- och drogpolicys första stycke på sidan 2 enligt följande 

(föreslagen ändring är markerad med kursiv stil): 

”Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla 

Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 

tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 

konsulter. 

Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och 

drogpåverkan. Till detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, irritat-

Ärende 8
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

ionen och ineffektivt arbete, samt gjorda misstag och uppskjutna beslut. 

Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, trivseln och effektiviteten 

på arbetsplatsen.”  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Alkohol- och drogpolicy, KS 1995/0209 

Medborgarförslag 

______________ 

32



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-30 KS 2015/00338 nr 67929 

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

Medborgarförslag: Utvidgad alkohol- och drogpolicy 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget genom att formulera

om första stycket på sidan 2 i kommunens alkohol- och drogpolicy

enligt följande: ”Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad.

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett

tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter

och konsulter.”

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om en 

utvidgad alkohol- och drogpolicy. Enligt förslaget skulle kommunens 

alkohol- och drogpolicy utvecklas och även gälla samtliga som Håbo 

kommun anlitar för olika uppdrag.  

Håbo kommun har en alkohol- och drogpolicy som antogs av 

kommunfullmäktige 1996-04-22 § 101 och som innehåller kommunens krav 

på alkohol- och drogfrihet hos anställda samt reglerar kommunens 

övergripande förhållningssätt i frågor rörande alkohol- och droger. 

Kommunen arbetar också redan med krav på alkohol- och drogfrihet i 

relation till externa utförare. Exempelvis tas krav på alkohol- och drogfrihet 

redan med i avtalsformuleringarna vid upphandlingar, även om 

formuleringarna skiljer sig åt beroende på typen av avtal.  

Förvaltningen bedömer att det, med tanke på att det redan kravställs att 

externa utförare ska vara alkohol- och drogfria, vore bra att detta också 

framgår av kommunens alkohol- och drogpolicy och instämmer därmed i 

medborgarförslagets bedömning. Därför föreslår förvaltningen en ändring 

av nuvarande alkohol- och drogpolicys första stycke på sidan 2 enligt 

följande (föreslagen ändring är markerad med kursiv stil): 

”Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö för alla 

Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad. 

Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett 

tjänsteställning och arbetsuppgifter samt på upphandlade verksamheter och 

konsulter. 

Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och 

drogpåverkan. Till detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, 

irritationen och ineffektivt arbete, samt gjorda misstag och uppskjutna 

beslut. Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, trivseln och 

effektiviteten på arbetsplatsen.”   
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-30 KS 2015/00338 nr 67929 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inga 

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Alkohol- och drogpolicy, KS 1995/0209

– Medborgarförslag

__________ 

Beslut skickas till 

Förslagsställaren, för kännedom 

Personalenheten, för åtgärd 

Upphandlingsenheten, för kännedom 
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ALKOHOL- och DROGPOLICY 

för Håbo kommun 

Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats 
med bra arbetsmiljö för alla. 

Vi skall ha ett öppet klimat där vi vågar prata med varandra  
om missbruk av alkohol och droger. 

Vi skall motverka utslagning från arbetslivet, 
genom att så tidigt som möjligt ge den hjälp som behövs. 

Anställd som aktivt medverkar till att bryta sitt missbruk  
har större möjlighet att behålla sitt arbete än den som är passiv. 

Samtliga anställda skall helt avstå från all 
ickemedicinsk användning av narkotikaklassade preparat. 
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Vi skall ha en alkohol- och drogfri arbetsplats med bra arbetsmiljö 
för alla 
Ingen personal får under arbetstid vara drogpåverkad.  
Samma grundläggande krav skall ställas på alla inom kommunen oavsett tjänsteställning och 
arbetsuppgifter.  
Med missbruksproblem på arbetsplatsen menas ej enbart onykterhet och drogpåverkan. Till 
detta måste man också lägga bakruset, tröttheten, irritationen och ineffektivt arbete, samt 
gjorda misstag och uppskjutna beslut. Drogbruk på fritiden får inte försämra säkerheten, 
trivseln och effektiviteten på arbetsplatsen. 

Vi skall ha ett öppet klimat där vi vågar prata med varandra om 
missbruk av alkohol och droger 
Vi har ett medmänskligt ansvar för varandra - detta gäller samtliga anställda, både chefer och 
arbetskamrater. Att stillatigande se på när en medarbetare/arbetskamrat far illa är inte att ta 
detta ansvar - det är istället att göra en björntjänst.  

Vi skall motverka utslagning från arbetslivet, genom att så tidigt 
som möjligt ge den hjälp som behövs 
Tror Du att någon av Dina anställda/arbetskamrater har problem, även om det inte har kommit 
till uttryck på arbetsplatsen, har Du oftast rätt visar erfarenheten. Den personen behöver hjälp. 
Det är hög tid att Du bryr Dig om hans/hennes problem. Det är mycket få missbrukare som 
klarar av att ändra sina vanor/sluta av egen kraft.  

Anställd som aktivt medverkar till att bryta sitt missbruk har större 
möjlighet att behålla sitt arbete än den som är passiv 
Våra anställningsvillkor regleras i AB - Allmänna bestämmelser. Grundtanken och målet är 
att Du skall vara kvar i Ditt arbete. En förutsättning är att Du tar emot den hjälp som erbjuds 
och som vi kommer överens om. 

Samtliga anställda skall helt avstå från all icke-medicinsk 
användning av narkotikaklassade preparat. Detta gäller på arbetstid 
såväl som på fritid 
All icke medicinsk hantering och konsumtion av narkotika är kriminell och accepteras därför 
inte i någon form på vår arbetsplats. Narkotikaklassade läkemedel skall endast användas 
enligt läkares ordination. 
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ALKOHOL- och DROGPOLICY 
Kommungemensamt handlingsprogram 

Inledning 
Det är viktigt att det finns regler och rutiner för att kunna agera vid förekomst av alkohol och 
droger på arbetsplatsen.  
Detta gäller även då arbetsförmågan kan ifrågasättas på grund av användande av alkohol/ 
droger under fritid. 

Bakgrund - Lagar och regler 
Arbetsmiljölagens 3 kapitel 2a § ålägger arbetsgivarna att systematiskt planera, leda och 
kontrollera verksamheten så att arbetsmiljökraven enligt lagen uppfylls – Systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

I narkotikastrafflagen står att "överlåtelse, försäljning, tillverkning och annat innehav samt 
bruk av narkotika är förbjudet" - alltså kriminellt. 

I Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling 1994:1 om Arbetsanpassning och 
Rehabilitering, speciellt §13 om alkohol och andra berusningsmedel, står det angivet att 
arbetsgivaren i samråd med arbetstagarna skall ta fram ett handlingsprogram på hur olika 
missbruk skall hanteras. Av programmet bör framgå: 

 Vilken policy som gäller beträffande bruk av alkohol och droger på arbetet.
 Arbetskamraternas och arbetsledningens uppgifter när det gäller bemötande av

personer med missbruksproblem.
 Hur arbetsledningen kan arbeta förebyggande genom t.ex, informationsmaterial,

arbetsplatsträffar, utbildningar och organiserad stödverksamhet.
 Vilken beredskap som finns beträffande faktiskt omhändertagande i samband med

missbruk.

Fakta om alkohol, droger och läkemedel 
Med droger avses alkohol, narkotika och ej medicinska bruk av läkemedel och 
narkotikaklassade läkemedel. Därutöver ingår även bruk av dopingmedel som anabola 
steroider samt preparat som sniffas, ex. tändargas, thinner och tricloretylen.   

Drogernas främsta kännetecken är att de skapar missbruk och beroende.  

Bland alla män i Sverige är det 15-20 % som någon gång i livet har allvarliga alkoholproblem 
(missbruk eller beroende). Bland kvinnorna är det 2,5 % som någon gång i livet har 
alkoholproblem samt ytterligare 7 % som är högkonsumenter utan att vara missbrukare 
(högkonsumenter bland män finns inga vetenskapliga siffror på). Av dessa är 3 % utslagna, 
resten finns i arbetslivet.  
Håbo kommun har ca. 1.250 tillsvidareanställda. Av dessa är 16 % män och 84 % kvinnor. 
Detta skulle innebära att ca. 35 män och 27 kvinnor har allvarliga alkoholproblem just nu.  

En stor grupp människor är idag läkemedelsberoende (dubbelt så vanligt bland kvinnor). 
Oftast rör det sig om preparat ur läkemedelsgruppen bensodiazepiner (lugnande medel). 
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Blandmissbruket ökar. Blandmissbruk innebär att man kombinerar olika typer av droger, t.ex. 
läkemedel på arbetstid eller innan arbetets början och alkohol på fritiden. 

Forskning har visat att det i snitt tar 7 år innan alkoholberoende uppmärksammas på 
arbetsplatsen. 

Ansvarsfördelning 
I arbetsmiljölagen fastställs att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att 
åstadkomma en god arbetsmiljö. 
Vi har dessutom ett medmänskligt ansvar för varandra - detta gäller samtliga anställda.  

 Att stillatigande se på när en arbetskamrat far illa är inte att ta detta ansvar.
 Att inte göra något alls kan leda till att missbruket förstärks. En person med alkohol- 

och drogproblem är ofta en person med dåligt självförtroende.
 Visa respekt för hans/hennes människovärde. Ditt agerande får ej uppfattas som

omyndighetsförklarande.

Arbetsgivaren 
Arbetsgivarens skyldighet enligt arbetsmiljölagen är att vidta alla åtgärder som behövs för att 
arbetsmiljön skall vara så bra som möjlig samt att vidta åtgärder för att förebygga att 
arbetstagare utsätts för ohälsa och olycksfall.  
Chefen har formellt ansvar att agera vid missbruk/beroende eller misstanke om det. 

Arbetskamraterna 
Arbetskamrater har stora möjligheter att uppmärksamma missbruksproblem på ett tidigt 
stadium och att ge stöd på olika sätt.   
Arbetskamrat som på arbetstid hjälper en missbrukande arbetskamrat skall inte få löneavdrag 
för den tiden. Används egen bil utgår reseersättning enligt avtal. 

Arbetstagaren 
Arbetstagaren skall medverka till en tillfredsställande miljö, bl.a. genom att följa givna 
föreskrifter, använda skyddsanordningar och iaktta erforderlig försiktighet. Drogmissbruk kan 
medföra oförmåga att göra detta. 
Anställd med alkohol- och drogproblem har ett eget ansvar att aktivt medverka till att bryta 
sitt missbruk bland annat genom att fullfölja överenskomna åtgärder och/eller behandling. 

Förebyggande åtgärder 
 Se över arbetets organisation och innehåll i enlighet med AFS 1994:1 §13. Detta

innebär att beakta sådana faktorer som skiftarbete, stress, arbetsuppgifternas krav,
sociala kontakter, arbetsledningsförhållanden och tillgång till alkohol och droger i
arbetet.

 Personal i chefsställning skall få särskild utbildning om alkohol/droger och dess
skadeverkningar, samt hur man hanterar problemen om de förekommer på
arbetsplatsen.

 All personal skall informeras om alkohol och droger, samt risker och konsekvenser
vid missbruk och beroende. Ökade kunskaper och ett aktivt engagemang på en
arbetsplats gör att man fortare fångar upp beroende och missbruk.

 Vid arbetsplatsträffarna på arbetsplatserna skall man utarbeta lokala
handlingsprogram.

38



5

Tecken på missbruk 
Alla arbetsledare har ett direkt arbetsgivaransvar i dessa frågor. 
Var uppmärksam på förändringar i den anställdes/arbetskamratens arbetsmönster och 
uppträdande. 

Tidiga tecken på alkohol-, läkemedel- och narkotikamissbruk kan vara: 

 Nedgång i prestationsförmåga, okoncentrerad och dålig uthållighet
 Ojämn arbetskapacitet
 Svårighet att passa arbetstider
 Frekvent korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till semester och helger
 Ovanliga förklaringar till frånvaro eller olika småkrämpor
 Semester och tjänstledighet som tas ut utan förvarning
 Trötthet - bakrus
 Utseendeförändringar, t.ex. svullenhet, rödögd, rödmosig, darrhänthet, ytliga blodkärl

eller pupillförändring
 Luktar alkohol men försöker dölja det med handen, tabletter, starkt rakvatten eller

parfym
 Humörsvängningar, lättretlig, håglös och nedstämd
 Misstänksam och försvarsinställd
 Benägenhet att dra sig undan och isolera sig (vanligast bland män)
 Ändrade vanor
 Svårt att hänga med "fikabordspratet"
 Glömsk
 Misskött hygien
 Ökat sötsaksbegär

Den kliniska bild som en person med alkoholproblem uppvisar är sömnsvårigheter, hög 
muskelspänning, magbesvär och högt blodtryck. 

Uppträder flera av dessa beteenden hos någon anställd finns det anledning att tro att det rör 
sig om alkohol- eller drogproblem. 

Dokumentera arbetsprestationer som inte når upp till fastställd nivå, liksom sådant som 
frånvaro, sen ankomst, missbruk i tjänsten och oacceptabelt beteende i samband med ett 
alkohol/drogproblem.  
Det är detta som Du som chef på ett förtroendefullt skall diskutera med den anställde. 

Konkreta åtgärder 
Det är inte tillåtet att komma drogpåverkad till eller använda droger på arbetet. 
En drogpåverkad person utgör en säkerhetsrisk för sig själv och sin omgivning, och skall 
avvisas. Det är alltid närmaste chef som avgör om vederbörande är drogpåverkad eller bakfull 
och behöver skickas hem på ett betryggande sätt, eller är i behov av vård.  
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 Ordna att någon lämplig person tar hand om vederbörande. Används egen bil utgår
reseersättning enligt avtal.

 Uppmana den påverkade att komma tillbaka nykter nästa dag.
 Om vederbörande nekar till drogpåverkan - erbjud vederbörande att styrka sin

nykterhet med hjälp av drogtest hos företagshälsovården. Nekar vederbörande till det -
då är det hemsändning som gäller.

 Frånvaron rapporteras på sedvanligt vis. Löneförmån utgår inte vid sådant tillfälle.
 Informera berörd facklig organisation om åtgärden.
 Om personen inte kommer nästa dag och inte hör av sig är det chefen som är ansvarig

för att personen kontaktas.
 Genomför ett uppföljande samtal när personen kommer tillbaka.
 Skriftlig dokumentering.

Vid ett andra upprepande skall förutom ovanstående åtgärder händelsen rapporteras vidare 
till förvaltningschef.  

 Skriftlig varning utfärdas av förvaltningschef. Facket underrättas minst 7 dagar innan
varningen utdelas.

 Sjukpenning utgår ej p.g.a. hemsändandet. Tjänstledighet utan lön rapporteras.
 Förvaltningschef, verksamhetschef och facklig representant genomför ett samtal med

den berörde i syfte att få fram ett handlingsprogram. Detta program utgör underlag för
ett behandlingskontrakt mellan förvaltningen och den berörde (se nedan). Samtalet
och överenskommelsen dokumenteras skriftligen.

Vid ytterligare upprepande skall ovanstående åtgärder återigen genomföras samt den andra 
skriftliga varningen utfärdas. Facket skall återigen underrättas. 

Förvaltningschef meddelar den berörde att nu återstår bara två alternativ: 
1. Genomförande av behandling som anpassats till den berörde i samråd med läkare.

Efter fullgjort behandlingskontrakt återgår personen i ordinarie tjänst med upplysning
om att detta var sista chansen.

2. Uppsägning av anställningen.

40



7

Handlingssätt 

Alt. 1 Alt. 2 

        Vid misstanke om Vid drogpåverkan 
        drogproblem      på arbetsplatsen  

  

       Första samtalet              Hemsändning 

  

        Följande samtal  

              

Vägran till behandling       Behandlings- 
     överenskommelse  

  

          Misslyckande     Vård/Rehabilitering 

     

          Arbetsrättsliga åtgärder                Nykter/Ej drogpåverkad 
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Samtalsmetodik 
Ansvaret för att detta samtal kommer till stånd ligger på närmaste verksamhetschef. 
Minsta misstanke om missbruksproblem är sannolikt sann. Tveka inte, utan agera! 

 Planera samtalet väl och se till att ni får vara ostörda, stäng av telefonen. Ha gott om
tid inplanerad.

 Tänk noga igenom syftet med samtalet. Det är viktigt att hålla sig till fakta och bara
diskutera t.ex. den försämrade arbetsprestationen, dokumenterad fakta som
sjukfrånvaro, försenade ankomster, tillfällen av oacceptabelt beteende, olyckor eller
olyckstillbud, misstag.

 Undvik all emotionell inblandning och moraliserande.
 Diskutera om möjligt aldrig missbruksvanorna eftersom den drogberoende är expert

på att manipulera och ljuga om sitt drogberoende. Alkoholism är förnekandets
sjukdom.

 Gå inte på ursäkter, förklaringar och löften om omedelbar och snabb förbättring.
 Låt Dig inte förledas till att prata om något annat och gå inte in på någon analys om

Din egen person.
 Peka på bristerna och erbjud hjälp med att lösa problemen. Ytterst få missbrukare

klarar på egen hand att bryta den onda cirkeln.
 Ibland kan det vara bra att ha en tredje person med i samtalet, t.ex. fackets

representant.
 Tala om att det som sägs stannar er emellan.
 Klargör anledningen till samtalet. Alla påståenden måste gälla faktiska händelser, inte

rykten och allmänna omdömen. Ha dokumentationen framme som stöd för minnet.
 Tala i klartext - rakt och ärligt.
 Berätta om Din skyldighet att ingripa.
 Klargör att det är vederbörandes eget ansvar att göra något åt sin egen arbetssituation

genom att söka hjälp.
 Informera om de hjälpresurser som finns och den policy som arbetsgivaren har i dessa

frågor.
 Gör om möjligt en överenskommelse med den anställde.
 Bestäm tid för ett nytt samtal.
 Dokumentera samtalet med anteckningar som skall godkännas av den anställde.

Följande samtal 
Om ni inte kom till någon överenskommelse vid första samtalet eller om vederbörande inte 
har förbättrat sitt beteende måste följande samtal bli mer offensiva. 
Även vid dessa samtal bör någon tredje person vara med. 

 Börja med att följa upp tidigare samtal.
 Försök få personen att inse sitt vårdbehov.
 Ge återigen information om behandlings- och rehabiliteringsmöjligheter och varför

detta är viktigt.
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Behandling/ Finansiering 
En skriftlig behandlingsöverenskommelse mellan vederbörande och ansvarig chef kan ske när 
vederbörande erkänner behovet av vård och rehabilitering. Detta behandlingskontrakt  kan 
innehålla förslag om att vederbörande skall genomgå behandling på behandlingshem, 
kontinuerlig kontakt med behandlare, kontrollerad antabusanvändning, läkarintyg från första 
sjukdag, samtal med personalkonsulent, ändrade arbetsuppgifter, omplacering eller att 
kontaktperson utses.  
Varje förvaltning skall anslå ekonomiska medel för rehabilitering av sin personal. 

 Innan vårdplats på behandlingshem bokas skall bedömning av vårdbehov göras. Detta
kan lämpligen göras genom kommunens företagshälsovård eller hos
öppenvårdsmottagningen Nakterhuset.

 Försäkringskassan bör också kontaktas för överenskommelse om sjukpenning eller
rehabiliteringspenning under behandlingsperioden.

Sekretess 
I allt arbete med personer som har alkohol- och drogproblem gäller sekretesslagen. Detta 
innebär i korthet att så få personer som möjligt på arbetsplatsen/förvaltningen skall känna till 
personens sjukdomsförhållanden och att uppgifter som kan vara till skada för den anställde 
eller den anställdes anhöriga inte får spridas. 

Arbetsledare och annan medarbetare/arbetskamrat har alltid möjlighet att ta kontakter i 
organisationen till den nivå som är behövlig.  

Sekretesslagen omfattas inte i ärenden som rör disciplinåtgärd, omplacering eller uppsägning. 

”Det är inte farligt att närma sig  
människor och människors problem. 
Men det kan vara livsfarligt att låta bli.” 
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7. 2015-06-03T00:01

Leif Sjöborg 

Hjortvägen 14 

74635 Bålsta 

0171-546 79 

0704-33 55 96 

leif.sjoborg@mail.bktv.se 

Förslaget: 

Bakgrund: Håbo kommun har en bra fungerande alkohol- och drog- policy. Men denna policy 

gäller enbart anställda vid Håbo kommun. Förslag: Håbo kommuns alkohol- och drogpolicy 

ska utvidgas att gälla samtliga som Håbo kommun anlitar för olika uppdrag. Ett bra exempel 

på detta är Bålsta Taxis alkomätare i taxibilarna. Jag är övertygad om att genomförandet av 

förslaget leder till att Håbo kommun därmed uppfyller 100% av sin alkohol- och drogpolicy 

inom all verksamhet inom kommunen. Ett enkelt genomförande kan ske via tillägg till befint-

liga avtal gentemot uppdragstagare. Hälsningar // Leif Sjöborg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 134 Dnr 2015/00333 

Svar på medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till 
allmänheten  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den

utredning som pågår av behovet av laddstolpar i Bålsta centrum.  

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska erbjuda laddstolpar för elbi-

lar i Bålsta centrum och vid tågstationen. Förvaltningen instämmer i behovet 

av laddstolpar och arbetar redan med frågan, bland annat genom en utred-

ning som uppdragits åt förvaltningen. Utredningen som beräknas vara klar 

under hösten 2016 syftar bland annat till att analysera behovet av laddstol-

par, deras eventuella placering och kostnaderna för en investering. Först ef-

ter att utredningen är klar kan beslut om en eventuell investering i laddstol-

par fattas. För en investering i laddstolpar behöver också investeringsmedel 

tillskjutas.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

Medborgarförslag 

______________ 

Ärende 9
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-10 KS 2015/00333 nr 67466 

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

Medborgarförslag: Laddstolpar för elbilar till allmänheten 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget genom den

utredning som pågår av behovet av laddstolpar i Bålsta centrum.

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att kommunen ska erbjuda laddstolpar för 

elbilar i Bålsta centrum och vid tågstationen. Förvaltningen instämmer i 

behovet av laddstolpar och arbetar redan med frågan, bland annat genom en 

utredning som uppdragits åt förvaltningen. Utredningen som beräknas vara 

klar under hösten 2016 syftar bland annat till att analysera behovet av 

laddstolpar, deras eventuella placering och kostnaderna för en investering. 

Först efter att utredningen är klar kan beslut om en eventuell investering i 

laddstolpar fattas. För en investering i laddstolpar behöver också 

investeringsmedel tillskjutas.  

Ärendet 

Ett medborgarförslag om laddstolpar för elbilar till allmänheten har 

inkommit till kommunen. I detta föreslås att kommunen ska erbjuda 

laddstolpar för elbilar och att dessa bör finnas tillgängligt vid centrum och 

vid tågstationen. Detta i synnerhet då kommunen profilerar sig som en 

miljökommun.  

Förvaltningen instämmer i förslagsställarens mening att det finns ett behov 

av laddstolpar där allmänheten kan ladda sina elbilar. Detta i synnerhet som 

mängden elbilar ökar. Faktum är att förvaltningen redan arbetar med frågan 

på flera sätt.  

För det första beaktar plan- och utvecklingsavdelningen behovet av elstolpar 

i detaljplaneprogrammet för såväl Bålsta Centrum som för Gröna Dalen. 

Planerna för just Bålsta Centrum rör också området omkring tågstationen 

och pendlarparkeringarna, vilket gör att de områden som förslagsställaren 

nämner också kommer att beaktas där. I detta arbete beaktas även det 

eventuella behovet av laddstolpar för elcyklar.  

För det andra arbetar kommunen tillsammans med 26 andra kommuner i 

Stockholmsområdet med informationsprojekt gällande elbilsladdning i 

bostadsrättsföreningar.  

Utöver detta, mer övergripande och långsiktiga arbete, har 

kommunstyrelsens förvaltnings tekniska avdelning fått i uppdrag att utreda 

behovet av stolpar för laddning av elbilar i Bålsta centrum. Denna utredning 

pågår för närvarande och resultatet ska presenteras under hösten 2016. När 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-10 KS 2015/00333 nr 67466 

utredningen är klar och behovet analyserats kommer ett eventuellt förslag 

till lämplig placering av dessa stolpar att presenteras tillsammans med en 

kostnadsberäkning. Medel för en eventuell investering av laddstolpar, efter 

utredningens slut, saknas dock i dagsläget och behöver således skjutas till 

om beslut om investering fattas.  

När det gäller placering av laddstolpar precis utanför centrum, i enlighet 

med förslagsställarens önskemål, är det dock viktigt att notera att det inte 

enbart är kommunen som ansvarar för parkeringen, utan att samfälligheten 

som ansvarar för centrum också är ansvariga för parkeringen utanför. Vad 

som blir den mest lämpliga placeringen för laddstolpar på kommunal mark 

får framgå av resultatet den nu pågående utredningen.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Utredningen som pågår genomförs inom befintlig budgetram. 

Investeringsmedel kommer att behövas om beslut fattas om att laddstolpar 

ska köpas in.  

Uppföljning 

Beslutet följs upp i samband med att nu pågående utredning om laddstolpar 

avslutats, dock senast i januari 2017.  

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse

__________ 

Beslut skickas till 

Tekniska avdelningen – för åtgärd 

Plan- och utvecklingsavdelningen – för kännedom 

Förslagsställaren – för kännedom 
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3. 2014-12-09T10:40

Anton Linde 

Buskvretsvägen 11 

74693 Bålsta 

070-374 77 77 

antonlinde@outlook.com 

Förslaget: Håbo kommun har som mål att vara fritt från förbrukning av fossila bränslen år 

2050. Kommunen har investerat i laddstolpar för kommunens elbilar, men laddstolpar för 

allmänheten saknas helt. Många kommuner och företag erbjuder idag laddstolpar, och jag kan 

ladda i Knivsta, Enköping, Uppsala, Stockholm etc, men i Håbo kommun är det helt tomt. Jag 

anser att det bör finnas tillgängligt vid centrumet och vid tågstationen. Jag har Talat med Gerp 

som har hand om centret, men de har inga sådana planer utan hänvisar till att kommunen äger 

parkeringen. Jag har även talat med Fredrik Malmqvist, butikschef på ICA, och han är också 

positiv och har fått in förfrågningar från kunder som efterfrågar laddstolpar, men eftersom 

kommunen äger marken bör de vara ansvariga för uppsättandet och administration. Jag ser det 

som lite pinsamt att Håbo profilerar sig som en miljökommun när det inte ens finns möjlighet 

att ladda en elbil i centrum. Kostnaden för ladding är ringa. Enkel matematik ger 230 volt x 

16 ampere = 3680 kw dvs ungefär 3,68 kr i timmen vid laddning vid 1 kr /kwh. Kommunen 

har säkerligen bättre elpriser än så. Kostnad för installation rör sig om ca 10 000 kr. Det rör 

sig alltså inte om några jättesummor men ger mycket för kommunens miljöprofil och omställ-

ningen till fosilfri förbrukning. Jag hoppas därför att kommunen tar tag i detta och driver ige-

nom det.  

Erika Edling 

Buskvretsvägen 11 

74693 Bålsta 

48

mailto:antonlinde@outlook.com


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 166 Dnr 2015/00334 

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans id-
rottshall 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning

till förvaltningens bedömning. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kom-

munen ska bygga ut Gransäterskolans idrottshall. I medborgarförslaget före-

slås ett antal förbättringsåtgärder för Gransäterskolans idrottshall för att 

denna bättre ska kunna användas till handbollens verksamhet. Förvaltningen 

arbetar redan för att utföra några av dessa: att fräscha upp sittplatserna och 

måla om entrén. Likaså byts luftfilter ut regelbundet  i enlighet med försla-

get. För övriga renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarförslaget, finns 

för närvarande inga resurser, utan dessa behov får finnas med i planering för 

eventuella framtida åtgärder.  

Förslagsställaren föreslår också att dörrarna till hallen ska gå att ställa upp 

och att kiosken ska byta plats med idrottslärarnas kontor. Förvaltningen be-

dömer att dörrarna inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken inte 

ska flyttas, då skolan har behov av att ha kvar idrottslärarnas kontor på be-

fintlig plats. Dessutom efterfrågar förslagsställaren en utbyggnad av hallen 

med läktare, vilket förvaltningen bedömer är en alltför kostnadskrävande in-

sats för att vara lämplig. Handbollsföreningens behov får i detta fall istället 

beaktas vid planering av framtida nya hallar.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Tjänsteskrivelse 

______________ 

Ärende 10
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-13 KS 2015/00334 nr 67563 

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

Medborgarförslag: Utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige bifaller delvis medborgarförslaget, med hänvisning
till förvaltningens bedömning.

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår ett antal förbättringsåtgärder för 
Gransäterskolans idrottshall för att denna bättre ska kunna användas till 
handbollens verksamhet. Förvaltningen arbetar redan för att utföra några av 
dessa – att fräscha upp sittplatserna och måla om entrén – under sommaren. 
Likaså byts luftfilter ut regelbundet, i enlighet med förslaget. För övriga 
renoveringsåtgärder som föreslås i medborgarförslaget finns för närvarande 
inga resurser, utan dessa behov får finnas med i planering för eventuella 
framtida åtgärder.  

Förslagsställaren föreslår också att dörrarna till hallen ska gå att ställa upp 
och att kiosken ska byta plats med idrottslärarnas kontor. Förvaltningen 
bedömer att dörrarna inte ska ställas upp av säkerhetsskäl och att kiosken 
inte ska flyttas, då skolan har behov av att ha kvar idrottslärarnas kontor på 
befintlig plats. Dessutom efterfrågar förslagsställaren en utbyggnad av 
hallen med läktare, vilket förvaltningen bedömer är en alltför 
kostnadskrävande insats för att vara lämplig. Handbollsföreningens behov 
får i detta fall istället beaktas vid planering av framtida nya hallar.     

Ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om ett 
flertal förbättringsåtgärder för Gransäterskolans idrottshall. Förslagsställaren 
menar att idrottshallen behöver byggas ut med en läktare samt att lokalerna 
behöver fräschas upp genom laga eller byta ut luckor till manöverpanelen, 
att fräscha upp sittplatserna, byta ut alla svarta och dammiga luftfilter och 
fräscha upp omklädningsrummen. Dessutom föreslår förslagsställaren att 
dörrarna ska kunna ställas upp och att kiosken ska flyttas och byta plats med 
idrottslärarnas kontor. Detta för att idrottshallen ska fungera bättre för 
Bålsta IF handboll, som håller till där.  

Tekniska avdelningen, fastighetsenheten, ansvarar för den aktuella lokalen 
och har redan vissa planer för uppfräschning som ska genomföras under 
sommaren. Det som är planerat är just att fräscha upp sittplatserna, då dessa 
ska slipas och lackas. Likaså planeras en ommålning av entréhallen. De 
filter, som förslagsställaren hänvisar till, är svarta från början och byts ut 
regelbundet, varvid denna del i förslaget redan åtgärdas.  

50



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-13 KS 2015/00334 nr 67563 

När det gäller förslagets övriga delar gör förvaltningen följande bedömning: 
Dörrarna till hallen ska inte ställas upp, i enlighet med medborgarförslagets 
önskemål, då detta är en säkerhetsfråga. Om man ställer upp dörrarna finns 
risk att obehöriga personer tar sig in i lokalerna. Det finns i dagsläget heller 
inga medel för att genomföra de övriga renoveringsåtgärder som föreslås i 
medborgarförslaget. De behov som förslagsställaren lyft kan dock finnas 
med i beräkningarna inför kommande års prioriteringar hos 
Fastighetsenheten.  

Att byta plats på kiosken och idrottslärarnas kontor anser förvaltningen inte 
är lämpligt. Såväl fastighetsenheten som kultur- och livsmiljöavdelningen 
och barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att kontoren och kiosken 
inte bör byta plats. Idrottslärarna har behov av att ha sitt arbetsrum där det 
för närvarande är placerat för att kunna överblicka verksamheten. Dessutom 
medför en flytt av kiosken längre in i hallen sannolikt större behov av extra 
städning, då mat och dryck kommer in i hallen i större utsträckning än i 
dagsläget.  

Att bygga ut Gransäterskolans idrottshall med läktare, i enlighet med 
förslaget skulle vara förenat med stora kostnader. Enligt grova beräkningar 
skulle detta kosta kommunen omkring 3-5 miljoner kronor. Att lägga så 
stora pengar på en ombyggnation av en idrottshall som primärt är avsedd för 
skolverksamhet utan att skolan har behov av en läktare anser förvaltningen 
inte är rimligt.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Ommålning av entré, slipning och lackning av sittplatser samt byte av filter 
kan genomföras inom befintlig budgetram. Övriga eventuella åtgärder får 
beaktas i kommande års budgetarbete. 

Uppföljning 
Inte aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslaget
– Tjänsteskrivelse
__________ 

Beslut skickas till 
Förslagsställaren 
Kultur- och livsmiljöavdelningen 
Fastighetsenheten  
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4. 2015-02-06T16:47

Peter Starhammar 

Gäddvägen 14 

74691 Bålsta 

0171-578 68 

0708-58 26 33 

p.starhammar@tele2.se

Förslaget: Önskemål om utbyggnad av Gransäterskolans idrottshall där Bålsta if handboll hål-

ler till. Förutom en massa ungdomar som spelar så har vi ett herrlag i division 4, och när det är 

hemmamatch så är det fullsatt, vad händer om vi går upp i div 3? Tyvärr så är hallen inte så 

populär bland de gästande lagen då den anses dålig, sunkig och full med myror. Kort om för-

slaget/önskemålet. -Bygg ut hallen med en läktare på minst en långsida. -Laga eller byt ut de 

uppbrutna luckorna till manöverpanelerna för ljudutrustningen. -Fräscha upp de sittplatser 

som idag finns, så att man slipper få stickor i häcken och slippa kalldraget från ventilationen 

på och under bänkarna. -Byt ut alla kolsvarta och dammiga luftfilter ovan och under bänkar-

na. -Fräscha upp omklädningsrummen och duscharna, de ser inte roliga ut. -Möjlighet för för-

eningen att flytta kiosken som idag har sin serveringslucka en meter innanför ytterdörren och 

mitt i en rad trasiga skohyllor, Det är ofräscht att stå bland 100 par skor som är fulla med 

snöslask och annat och handla något ätbart. Varför inte byta lokal med gymlärarnas kontor i 

hallen? där kan man få en bättre miljö och alla behöver inte stå och trängas innanför ytterdör-

ren bland alla skor. -Möjlighet att kunna ställa upp ytterdörrarna på ett riktigt sätt och inte 

som idag med diverse skor eller pinnar fastklämda i dörren. Det har varit mycket prat om fot-

boll och konstgräsplaner i den här kommunen men inte ett ord har sagts om handbollen. Och 

som tidigare sagt....vad händer om herrlaget går upp i div 3? det kommer att krävas än mer ut-

rymme publikmässigt då, ett utrymme som är för litet redan i dagsläget. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 135 Dnr 2016/00128 

Svar på motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar 
och andra offentliga platser i Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att inför-

skaffa fler hjärtstartare genom inköp av hjärtstartare till Västerängsskolans, 

Futurums, Fridegårdsgymnasiets och Gransäterskolans idrottshallar samt till 

äldreboendet Pomona och till ishallen.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens resterande förslag anses be-

svarade med hänvisning till förvaltningens redovisning och bedömning. 

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) föreslår i sin motion att fö-

rekomsten av hjärtstartare i kommunen kartläggs, att fler hjärtstartare köps 

in och att information om hjärtstartarnas lokalisering går ut till kommunens 

invånare. Förvaltningen har sedan tidigare genomfört en kartläggning av be-

fintliga hjärtstartare och instämmer i behovet av ytterligare hjärtstartare på 

strategiska platser. Kommunens hjärtstartare är redan registrerade i appen 

Rädda Hjärtat.  Information om befintliga hjärtstartare finns också på kom-

munens hemsida.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Motion 

______________ 

Ärende 11
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-06-28 KS 2016/00128 nr 68527 

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

Motion: Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra 
offentliga platser i Håbo kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionens förslag om att

införskaffa fler hjärtstartare genom inköp av hjärtstartare till

Västerängsskolans, Futurums, Fridegårdsgymnasiets och

Gransäterskolans idrottshallar samt till äldreboendet Pomona.

2. Kommunfullmäktige beslutar att motionens resterande förslag anses

besvarade med hänvisning till förvaltningens redovisning och

bedömning.

Sammanfattning 

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) föreslår i sin motion att 

förekomsten av hjärtstartare i kommunen kartläggs, att fler hjärtstartare köps 

in och att information om hjärtstartarnas lokalisering går ut till kommunens 

invånare. Förvaltningen har sedan tidigare genomfört en kartläggning av 

befintliga hjärtstartare och instämmer i behovet av ytterligare hjärtstartare 

på strategiska platser. Kommunens hjärtstartare är redan registrerade i appen 

Rädda Hjärtat.  Information om befintliga hjärtstartare finns också på 

kommunens hemsida.   

Ärendet 

Agneta Hägglund (S) och Werner Schubert (S) har lämnat in en motion med 

ett antal förslag beträffande hjärtstartare i Håbo kommun. Följande föreslås:  

 Att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Håbo kommun

 Att kommunen införskaffar fler hjärtstartare som placeras på

strategiska platser, gärna i samverkan med näringslivet.

 Att till kommunens samtliga idrottsanläggningar som inte idag har

snarast införskaffas.

 Att information om var hjärtstartare finns går ut till kommunens

invånare.

Kartläggning av förekomst 

Kommunens säkerhetssamordnare har sedan tidigare genomfört en 

kartläggning av befintliga hjärtstartares placering. Resultatet av denna 

kartläggning är följande:  

Det finns fyra hjärtstartare i kommunens verksamheter i dagsläget, de finns 

vid simhallen, kommunhuset, Skeppet och BCJF. Ishallen planerar att köpa 

in en hjärtstartare. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-06-28 KS 2016/00128 nr 68527 

Förutom i kommunens regi finns hjärtstartare i dag bland annat vid Ica 

Kvantum, Lidl, Åbergs museum, företag både vid Västerskogs- och Dragets 

industriområden samt vid Skokloster slott. 

Införskaffande av hjärtstartare 

Förvaltningen instämmer i behovet av ytterligare några hjärtstartare. Utöver 

de platser, där hjärtstartare redan finns, bör kommunen placera ut 

hjärtstartare på strategiska platser där många människor befinner sig. 

Förvaltningen föreslår därför att ytterligare hjärtstartare placeras ut på 

följande platser i kommunen: 

Idrottshallar som hyrs ut till föreningar 

 Västerängen

 Futurum

 Gransäter

 Fridegård

Äldreboende som har restaurang för allmänheten 

 Pomona.

Det är viktigt att det finns någon ansvarig för underhåll av hjärtstartaren, 

exempelvis för elektrod- och batteribyten annars riskerar hjärtstartaren att 

inte fungera när den behövs. 

Information till allmänheten om lokalisering av hjärtstartare 

Det finns redan idag information på kommunens hemsida om var 

kommunens hjärtstartare finns. Det finns även information om appen Rädda 

Hjärtat samt en länk till Sveriges hjärtstartarregister. På båda ställena kan 

man söka ut den plats man befinner sig på i en karta för att hitta närmaste 

hjärtstartare. Där finns även information om hjärt-lungräddning både i ett 

akut skede och som utbildning. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

En hjärtstartare kostar ca 17 tkr. Finanseringen av ovan föreslagna 

hjärtstartare sker inom befintlig budgetram. 

Uppföljning 

Kommunens säkerhetssamordnare följer upp beslutet och ser till att 

hjärtstartare köps in samt att ansvarig för underhåll av de nyinköpta 

hjärtstartarna utses. 

Beslutsunderlag 

– Motion

__________ 

Beslut skickas till 

Säkerhetssamordnare 

Motionärerna  
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Socialdemokraterna i Håbo

Till Håbo Kommunfullmäktige 29 februari 2016. 

Motion från Socialdemokraterna 

Hjärtstartare till idrottsanläggningar och andra offentliga platser i Håbo kommun. 

Hjärtstartare, Hjärt-och lungräddning (HLR) räddar liv…. 

Håbo Kommun köpte under den förra mandatperioden ett antal hjärtstartare (5st) som är stra-

tegiskt uppsatta på lite olika platser i kommunen. Med hjärtstartare kan många liv räddas då 

all forskning visar att redan efter några minuter avlider patienten om ingenting görs i form av 

hjärt – lungräddning. All personal inom Håbo Kommun har erbjudits utbildning av Rädd-

ningstjänsten i HLR. Vi vet också att vissa föreningar bl.a BHC ( Bålsta Hockey) erbjuder 

sina tränare/lagledare HLR utbildning. 

Trots detta så blir det många gånger tillgången till hjärtstartare som avgör om personen över-

lever hjärtstoppet eller inte. Rätt utförd hjärt-lungräddning innebär att blodet syresätts och att 

hjärnan hela tiden får syresatt blod vilket minskar risken för hjärnskador. Ibland får hjärt-

lungräddning också effekten att hjärtat åter börjar slå. Om detta inte sker så kan hjärtstartaren 

ha en avgörande betydelse för en positiv utgång för den drabbade i väntan på ambulans.  

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i 

uppdrag  

 Att kartlägga förekomsten av hjärtstartare i Håbo Kommun.

 Att Kommunen införskaffar fler hjärtstartare som placeras på strategiska platser, gärna

i samverkan med näringslivet.

 Att till Kommunens samtliga idrottsanläggningar som idag inte har snarast införskaf-

fas.

 Att information om var hjärtstartare finns går ut till kommunens invånare.

Håbo 2016- 01-27 

För Socialdemokraterna i Håbo 

Agneta Hägglund        Werner Schubert 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 151 Dnr 2016/00295 

Anslutning till gemensam nämnd för överförmyndar-
verksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning av motsvarande be-

slut i berörda kommuner, 

- bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Kniv-

sta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun 

som värdkommun, från och med den 1 januari 2019, 

- anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden, 

- anta bifogat förslag till avtal om samverkan, 

- överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 ja-

nuari 2017 – 31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyn-

darförvaltning, samt 

- godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndar-

förvaltning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar redovisningen av uppdrag givet av kommun-

styrelsens arbetsutskott 2016-08-23 § 97.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i juni 2016 om att hemställa 

om att Håbo kommun blir en del av den gemmensamma överförmyndar-

nämnden i Uppsala län från och med januari 2017. Innan beslut i kommun-

styrelsen hade överförmyndarnämnden i Håbo kommun tillstyrkt en sådan 

hemställan. 

Det har i det utredningarbete som skett visat sig inte vara möjligt för Håbo 

kommun att ingå i den gemensamma nämnden förrän efter nästa val till 

kommunfullmäktige, dvs först från och med 1 januari 2019. Dock är det 

möjligt för Håbo kommun att redan från och med 1 januari 2017 ingå i den 

gemensamma kansliorganisationen för överförmyndarfrågor. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 ja-

nuari 2011. Parter var samtliga kommuner i Uppsala län förutom Enköping 

och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-kommun för den nya gemen-

samma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i Upp-

Ärende 12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

sala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till den 

nybildade nämnden, även om utfasningen skedde etappvis under 2011. Av-

sikten med att skapa den gemensamma nämn-den för överförmyndarverk-

samheten var bland annat att minska såbarheten i de deltagande kommuner-

na och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän som tar del av stöd från 

ställföreträdare. Ett annat mål var att samverkande kommuner därigenom 

skulle vara bättre rustade för eventuella för-ändringar och volymökningar 

inom överförmyndarverksamheten.   

Beslutsunderlag 

Föräldrabalk (1949:381) 

Kommunallag (1991:900) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-23 § 97   

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
Datum Vår beteckning 

2016-08-10 

Socialförvaltningen 
Thomas Brandell, Socialchef 
0171-525 79 
thomas.brandell@habo.se 

Bildande av gemensam överförmyndarnämnd samt samverkan om gemensam 

överförmyndarförvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, 

1. bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkar-

leby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun, från och med

den 1 januari 2019,

2. anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan,

4. överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 – 31 de-

cember 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt

5. godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning.

Bakgrund 

Kommunstyrelsen i Håbo kommun beslutade i juni 2016 om att hemställa om att Håbo kommun blir 

en del av den gemmensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län från och med januari 2017. In-

nan beslut i kommunstyrelsen hade överförmyndarnämnden i Håbo kommun tillstyrkt en sådan 

hemställan. 

Det har i det utredningarbete som skett visat sig inte vara möjligt för Håbo kommun att ingå i den 

gemensamma nämnden förrän efter nästa val till kommunfullmäktige, dvs först från och med 1 ja-

nuari 2019. Dock är det möjligt för Håbo kommun att redan från och med 1 januari 2017 ingå i den 

gemensamma kansliorganisationen för överförmyndarfrågor. 

Den gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län bildades den 1 januari 2011. Parter var 

samtliga kommuner i Uppsala län förutom Enköping och Håbo. Uppsala kommun utsågs till värd-

kommun för den nya gemensamma nämnden och det upprättades ett gemensamt kontor med säte i 

Uppsala. Samarbetet innebar att all överförmyndarverksamhet flyttades till den nybildade nämnden, 

även om utfasningen skedde etappvis under 2011. Avsikten med att skapa den gemensamma nämn-

den för överförmyndarverksamheten var bland annat att minska såbarheten i de deltagande kommu-

nerna och att ge en ökad rättssäkerhet för de huvudmän som tar del av stöd från ställföreträdare. Ett 

annat mål var att samverkande kommuner därigenom skulle vara bättre rustade för eventuella för-

ändringar och volymökningar inom överförmyndarverksamheten. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
Datum Vår beteckning 

2016-04-25 

Organisatorisk uppbyggnad 

Överförmyndarnämnden har tre ordinarie ledamöter och tre ersättare från Uppsala kommun, samt en 

ordinarie och en ersättare från var och en av de övriga kommunerna i samarbetet. Utifrån att Uppsala 

är värdkommun är det även dessa som utser ordförande och vice ordförande. Här har praxis varit att 

ordförande är en av ledamöterna från Uppsala kommun, medan vice ordförande kommer från någon 

av de övriga kommunerna. I nuläget fungerar Knivstas ledamot som vice ordförande. 

Tillsammans bildar nämndordförande, vice ordförande och chefen för överförmyndarförvaltningen 

ett presidium, som bland annat har till uppgift att bereda ärendena inför nämndmöten.    

I den organisatoriska uppbyggnaden finns även ett ägarsamråd, med representanter från samtliga 

deltagande kommuner. Det är ägarsamrådets representanter som i sin tur ger uppdrag till överför-

myndarnämnden. Rådet träffas två gånger per år, och är även den instans som fattar beslut kopplat 

till de ekonomiska ramar som överförmyndarnämnden har att hålla sig inom. 

På förvaltning finns en ansvarig chef och 15-tal medarbetare. Flertalet medarbetare har ekonomisk 

eller juridisk kompetens på högskolenivå. 

Förutsättningar för Håbo medverkan  

För att Håbo kommun ska bli en del av den gemensamma förvaltningen från 2017 och den del av 

den gemmensamma nämnden från 2019 behöver fullmäktige besluta om att 

 bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp,

Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun,

från och med 2019

 anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,

 anta bifogat förslag till avtal om samverkan,

 överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 –

31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt

 godkänna bifogat avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning

En förutsättning är att övriga berörda kommuner fattar motsvarande beslut. 

Att Håbo kommun blir en del av den gemensamma förvaltningen från 1 januari 2017 innebär att 

överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ansvarar för beredning av ärenden och verkställig-

het av överförmyndarnämndens i Håbos beslut samt för att planera och administrera den verksamhet 

som nämnden ansvarar för. 

För Håbo kommun och invånarna i kommunen innebär det i huvudsak tre fördelar nämligen högre 

kompetens, minskad sårbarhet och bättre uppföljningar/kontroll 

Högre kompetens 

En överförmyndarverksamhet med två handläggare har svårt att hålla den kompetens som behövs. 

Personer med högskolekompetens inom juridik eller ekonomi föredrar som regel att arbeta i en 

större organisation där det finns kollegor med liknande komptenser och där utvecklingsmöjligheter-
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TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
Datum Vår beteckning 

2016-04-25 

na är större. Dessutom är det så att en verksamhet med ca 15 medarbetare i sig själv blir mer kompe-

tent då det finns fler med olika bakgrund, erfarenheter och expertkunskaper. 

Minskad sårbarhet 

Att som i Håbo vara två medarbetare i en organisation skapar stor sårbarhet. Om en person är från-

varande på grund av till exempel sjukdom så har man tappat halva personalstyrkan vilket får nega-

tiva effekter på handläggningen både ur ett rättssäkerhetsperspektiv och vad gäller stöd till gode 

män. 

Bättre uppföljningar och kontroll 

Detta område är kanske den enskilt viktigaste punkten. Flera gånger om året kan vi se hur media 

rapporterar om att en enskild god man/förvaltare inte har skött sitt uppdrag på det sätt som borde ha 

skett. För den enskilde kan det innebära stora ekonomiska förluster och/eller förlust av rättssäkerhet 

och trygghet. Med den personalstyrka som idag finns i Håbo kommun om två årsarbetare så klarar vi 

i bästa fall det vardagliga arbetet och uppföljningen av hur gode mannen sköter uppdraget att för-

valta egendom. Däremot följer vi inte på ett systematiskt sätt upp hur den gode mannen sköter upp-

dragen att sörja för person och bevaka rätt, utom om det kommer in en synpunkt eller ett klagomål 

från en huvudman eller hens anhöriga. För huvudmannen innebär det en rättsosäkerhet och det sy-

stem som används av den gemensamma nämnden där man intervjuar ett antal slumpmässigt utvalda 

huvudmän borgar för en större rättstrygghet för den enskilde. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1, Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Bilaga 2, Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älv 

karleby, Östhammar och Håbo kommuner 

Bilaga 3, Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning 
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Förslag till beslutssatser i ärendet om  

Gemensam Överförmyndarnämnd i Uppsala län 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning av motsvarande beslut i berörda kommuner, 

1. bilda en gemensam överförmyndarnämnd för Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp,

Älvkarleby och Östhammar kommuner, med Uppsala kommun som värdkommun,

från och med den 1 januari 2019,

2. anta bifogat reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden,

3. anta bifogat förslag till avtal om samverkan,

4. överförmyndarnämnden i Uppsala län samt Håbo kommun, för tiden 1 januari 2017 –

31 december 2018, samverkar om en gemensam överförmyndarförvaltning, samt

5. godkänna avtal om samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning
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Avtal om gemensam överförmyndarförvaltning 

Parter 

1. Uppsala kommun, genom Överförmyndarnämnden i Uppsala län, 753 75  Uppsala

2. Håbo kommun, 746 80 BÅLSTA

§ 1 Bakgrund

Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner samverkar i en 

gemensam överförmyndarnämnd. Håbo kommun har hemställt om att få ingå i en gemensam 

överförmyndarnämnd. Mot bakgrund av den bedömning som gjorts, att det inte är möjligt att 

ändra driftform under löpande mandatperiod, är det inte möjligt att bilda en gemensam över-

förmyndarnämnd med Håbo kommun som medlem förrän efter nästa val till kommunfull-

mäktige.  

Det föreligger dock inget hinder mot att berörda kommuner fattar beslut redan nu om ändrad 

driftform, med verkställighet den 1 januari 2019, dvs. efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Det föreligger inte eller något hinder mot att Håbo kommun, redan fr.o.m. 1 januari 2017, 

inleder samarbete med den gemensamma nämnden om en gemensam kansliorganisation för 

överförmyndarfrågor. 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun har överenskommit om en 

gemensam överförmyndarförvaltning, till dess en gemensam överförmyndarnämnd med Håbo 

kommun som medlem, har bildats. 

§ 2 Avtalsinnehåll

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och 

verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för att planera och administrera 

den verksamhet nämnden ansvarar för. 

Överförmyndarnämnden i Håbo kommun ansvarar för att, i samråd med överförmyndar-

förvaltningen, utarbeta en delegationsordning som, med de begränsningar som följer av FB 19 

kap. 14 § 1 st, så långt det är möjligt, överensstämmer med den som beslutats av Överför-

myndarnämnden i Uppsala län. 

§ 3 Hantering av allmänna handlingar

Överförmyndarnämnden i Håbo kommun ansvarar för att nämndens hantering av nämndens 

allmänna handlingar sker i enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som 

gäller för nämndens verksamhet, till dess verksamheten överförs till den gemensamma 

nämnden den 1 januari 2019.   

Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten 

överförs till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019. 
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§ 4 Äganderätt till egendom

Uppsala kommun har äganderätten till den fasta och lösa egendom som krävs för att driva 

verksamheten inom överförmyndarförvaltningen. 

§ 5 Försäkring

Håbo kommun ansvarar för att teckna och vidmakthålla erforderliga försäkringar för 

nämndens verksamhet, till dess verksamheten överförs till den gemensamma nämnden den 1 

januari 2019.   

§ 6 Ersättning

Håbo kommun ska ersätta Överförmyndarnämnden i Uppsala län för faktiska kostnader, för 

beredning av ärenden och verkställighet av överförmyndarnämndens i Håbo beslut samt för 

att planering och administration av den verksamhet nämnden ansvarar för. 

Ersättningen ska beräknas enligt samma grunder som anges i § 7 ”Kostnadsfördelning” i 

”Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd”. 

§ 7 Insyn i förvaltningen

Överförmyndarnämnden i Håbo kommun har rätt till löpande insyn i förvaltning och 

redovisning som gäller nämndens verksamhet.  

§ 8 Omförhandling

Om det inträffar någon omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för detta 

avtal, äger var och en av parterna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.  

§ 9 Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom 

förhandlingar mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän 

domstol. 

§ 10 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2017 under förutsättning att kommunfullmäktige 

i Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har godkänt 

avtalet genom beslut som vinner laga kraft, till och med den 31 december 2018.  

Ort Datum Ort Datum 

_______________________________ _______________________________ 

För Uppsala kommun, Överförmyndarnämnden För Håbo kommun  

i Uppsala län
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Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har kommit överens om 

att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd kallad Överförmyndarnämnden i 

Uppsala län, för överförmyndarverksamhet. 

Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Uppsala kommuns 

organisation.  

§ 1 Uppgifter

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet i enlighet med vad 

som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning. 

§ 2 Administration

Överförmyndarförvaltningen i Uppsala kommun ska ha ansvaret för beredning av ärenden och 

verkställighet av nämndens beslut samt planera och administrera den verksamhet nämnden ansvarar 

för. 

§ 3 Arkivhantering

Uppsala kommun ansvarar för att nämndens hantering av nämndens allmänna handlingar sker i 

enlighet med bestämmelser i de regelverk och förskrifter som gäller för nämndens verksamhet.  

Pågående ärenden ska flyttas till den gemensamma nämnden. 

För tillsyn över nämndens arkiv svarar arkivmyndigheten i Uppsala kommun. 

Nämnden ska upprätta en beskrivning av nämndens allmänna handlingar i enlighet med 4 kap. 2 § 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

Slutarkivering av nämndens allmänna handlingar ska Uppsala kommun ansvara för. 

§ 4 Äganderätt till egendom

Uppsala kommun ska äga den fasta och lösa egendom, som behövs för den gemensamma nämndens 

verksamhet. 

§ 5 Försäkring

Uppsala kommun tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för den gemensamma 

nämndens verksamhet. 

§ 6 Arvode och annan ekonomisk ersättning till ledamöter och ersättare

Ledamöter och ersättare i nämnden ska ersättas i enlighet med de bestämmelser som gäller i 

respektive kommun som utsett ledamöterna och ersättarna och denna kommun ska även ombesörja 

utbetalning av arvode och annan ersättning. 
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§ 7 Kostnadsfördelning

Uppsala kommun ska fastställa budgeten för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 

samverkande kommuner. Förslaget till budget och därmed kostnaden för respektive ingående 

kommun, ska lämnas till medverkande kommuner senast den 1 oktober för att den gemensamma 

nämndens behov ska kunna integreras i respektive övergripande kommunbudget. 

Den nettokostnad som budgeteras för en period ska fördelas mellan ingående kommuner enligt 

andelstal. Andelstalet bestäms som respektive kommuns folkmängd 1 januari före verksamhetsåret. 

För Heby kommun ska till andelen läggas en utjämningsfaktor med 1,5% av totalt antal invånare per 

den 1 januari året före verksamhetsåret och för Knivsta kommun ska från andelen räknas av en 

utjämningsfaktor om 1,5% av det totala anytalet invånare per den 1 januari . 

I den löpande redovisningen bokförs en budgeterad intäkt motsvarande respektive deltagande 

kommuns andel.  

Ingående kommuner kan ha olika ambition och möjlighet för uppräkning av kostnader mellan år. 

Därför är en öppen budgetberedning och ett transparent slutligt budgetförslag från den 

gemensamma nämnden viktigt.  

För att skapa tydlighet och förutsägbarhet ska följande beräkning vara vägledande för den 

gemensamma nämndens budgetförslag för nästkommande år: 

[nettokostnad innevarande år] x [PKV] x[volymförändring] x [effektivitetskrav] 

Med ”nettokostnad innevarande år” avses: Den kostnad som återstår att finansiera med 

skattemedel, efter avräkning av externa intäkter. Till skattemedel ska de skattefinansierade bidrag 

som erhålls från andra kommuner räknas. 

Med ”PKV” avses: SKL: s Prisidex kommunal verksamhet är ett uttryck för prisutvecklingen, särskilt 

anpassat för kommunal verksamhet. 

Med ”volymförändring” avses: De delar av verksamheten som är volymrelaterade bör räknas upp.  En 

rimlig approximation för denna uppräkning är den totala volymförändringen mellan åren baserat på 

samma befolkningsunderlag som används för att bestämma fördelningen mellan ingående 

kommuner, se nedan. Överförmyndarnämnden förväntas i sitt budgetförslag ta ansvarsfull hänsyn till 

volymförändring i respektive ingående kommuner och hitta en rättvis balans mellan volympåverkade 

och icke volympåverkade kostander. 

Med ”effektivitetskrav” avses: Ingen kommunal verksamhet kan förväntas få full pris- och 

volymkompensation utan effektivitetskrav. Att fastställa ett trovärdigt och rättvist gemensamt 

långsiktigt effektivitetskrav är svårt. Överförmyndarnämnden förväntas därför i sitt budgetförslag 

inhämta kunskap från ingående kommuner och ta ansvarsfull hänsyn till de effektivitetskrav som 

uttrycks i dessa. 

Slutlig reglering av bidrag från varje samverkande kommun för visst år ska ske per den 31 december, 

senast den 15 januari året efter verksamhetsåret . 
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Betalning av bidraget ska ske i månadsvis mot faktura. 

Vid års- och delårsbokslut (december, augusti, april) ska genererade över- eller underskott fördelas 

mellan de samverkande kommunerna. 

En grundläggande princip för samarbetet och finansieringen av den gemensamma nämnden bygger 

på lika villkor mellan kommunerna. Därför ska genererade över- och underskott fördelas mellan 

ingående kommuner i förhållandet till kommunernas andelar. I undantagsfall, om tillräcklig kunskap 

och dokumentation finns om att avvikelse kan härledas till enskild kommun, kan den gemensamma 

nämnden besluta om avvikande fördelning av över- eller underskott. 

Det resultat som redovisas i resultaträkningen för den gemensamma nämnden vid periodavslut av 

Uppsala kommuns räkenskaper ska endast motsvara den andel av överskott eller underskott som 

löper mot Uppsala kommun. Övriga kommuners resultatandel ska i Uppsalas räkenskaper redovisas 

som förutbetald intäkt eller förutbetald kostnad. 

• Ett överskott i gemensam nämnd ska återföras till ingående kommuner. Det sker 

genom en del av redovisad intäkt, som motsvarar kommunens andel av överskottet, redovisas som 

förutbetald intäkt och skuldförs mot aktuell kommun. Denna kommun ska reducera sin kostnad för 

lämnade bidrag till Uppsala kommun avseende överförmynderi och redovisa motsvarande fordran.  

• Ett underskott i gemensam nämnd ska kompenseras Uppsala kommun. Det sker 

genom att en upplupen intäkt bokförs från varje ingående kommun, som motsvarar kommunens 

andel av underskottet, och redovisas som en fordran mot aktuell kommun. Denna kommun ska öka 

sin kostnad för lämnade bidrag avseende överförmynderi och redovisa motsvarande skuld. 

Håbo kommun ansvarar för och bekostar överflytt av pågående ärenden, när verksamheten överförs 

till den gemensamma nämnden den 1 januari 2019. 

Övriga kostnader, såsom skadestånd, som härrör från tiden efter den 1 januari 2019, ska fördelas 

mellan de samverkande kommunerna, medan kostnader som är hänförliga till tiden före den 1 

januari 2019 återkrävas från den kommun som förorsakat kostnaden. 

§ 8 Insyn i förvaltningen

Parterna har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning som gäller nämndens verksamhet. 

Nämnden ska till de samverkande kommunernas kommunfullmäktige kvartalsvis rapportera hur 

verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.  

§ 9 Mandatperiod

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från året efter det allmänna val till kommunfullmäktige 

hållits i hela landet. Nämndens verksamhet ska dock upphöra om uppsägning av detta avtal sker före 

mandatperiodens utgång. 

§ 10 Sammansättning

Nämnden ska bestå av ledamöter och ersättare. Uppsala kommun utser tre ledamöter och tre 

ersättare. Övriga kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. 

67



Parterna är överens om att Uppsala kommun utser ordförande och vice ordförande samt att vice 

ordförande bör komma från en annan kommun än Uppsala kommun.  

§ 11 Omförhandling

Om det inträffar någon omständighet som väsentligt förändrar förutsättningarna för detta avtal, äger 

var och en av medlemmarna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.  

§ 12 Tvister

Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar 

mellan parterna. Kan enighet inte uppnås ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

§ 13 Avtalets giltighet

Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2019, under förutsättning att kommunfullmäktige i 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner har godkänt avtalet 

genom beslut som vinner laga kraft.  

Avtalet gäller tills vidare och ska för upphörande sägas upp senast två år före varje mandatperiods 

utgång. 

§ 14 Avveckling av den gemensamma nämnden

Vid avveckling av den gemensamma nämnden ska överskott eller underskott fördelas på samma sätt 

som kostnaderna för den gemensamma nämnden verksamhet, enligt § 7. 

Ort Datum Ort Datum 

_______________________________ ______________________________ 

För Uppsala kommun För Heby kommun 

Ort   Datum Ort   Datum 

________________________________ _______________________________ 

För Håbo kommun För Knivsta kommun 

Ort   Datum Ort   Datum 

________________________________ _______________________________ 

För Tierps kommun För Älvklarleby kommun 

68



Ort Datum 

________________________________ 

För Östhammars kommun 
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Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för 
Uppsala, Heby, Knivsta, Tierp, Uppsala, Älvkarleby, 
Östhammar och Håbo kommuner 

Antaget av kommunfullmäktige i Uppsala 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Heby 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Håbo - 2016 

Antaget av kommunfullmäktige i Knivsta 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Tierp 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Älvkarleby 2016- 

Antaget av kommunfullmäktige i Östhammar 2016- 

Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Älvkarleby, Östhammars kommuner har i avtal 

kommit överens om att från och med 1 januari 2019 inrätta en gemensam nämnd inom 

överförmyndarverksamheten. Detta görs i enlighet med 3 kap. 3 a § kommunallagen och i 

övrigt i enlighet med bestämmelser i gällande speciallagar inom området.  

Nämnden kallas för Överförmyndarnämnden i Uppsala län. 

Uppsala kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 

organisation. 

Utöver vad som följer av lag gäller detta reglemente och ett av kommunerna ingånget avtal 

för den gemensamma nämnden. 

§ 1 Uppgifter 

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas överförmyndarverksamhet i enlighet 

med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande lagstiftning. 

§ 2 Ekonomisk förvaltning 

Nämnden sköter den ekonomiska förvaltningen inom sitt förvaltningsområde inom ramen för 

den för nämnden fastställda budgeten. 

§ 3 Mandatperiod 

Mandatperioden ska vara fyra år räknat från året efter det allmänna val till 

kommunfullmäktige hållits i hela landet.  

§ 4 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

värdkommunen om inte nämnden själv bestämmer annat. 

§ 5 Val av ledamöter och ersättare 

Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 

Värdkommunen väljer tre ledamöter och tre ersättare, övriga samverkande kommuner väljer 

en ledamot och en ersättare. Värdkommunen väljer ordförande och vice ordförande. 
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§ 6 Ledamöternas och ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 

Om ersättarna inte valts proportionerligt ska de tjänstgöra enligt den av fullmäktige fastställda 

ordningen. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

en ersättare har trätt i ledamotens ställe. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. En ersättare från 

samma parti har dock alltid rätt att träda in istället för en ersättare från ett annat parti. 

En ledamot eller ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter tjänstgöra 

sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen på grund av annat hinder än jäv får åter tjänstgöra om 

ersättare från annat parti har trätt in. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde fullgör den till 

åldern äldste ledamoten ordförandens samtliga uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 

längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren 

fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

§ 7 Anmälan av förhinder 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller del av 

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat. 

§ 8 Kallelse 

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald 

som får närvara på sammanträdet, senast åtta dagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 

äldste ledamoten gör det. 
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§ 9 Justering och anslag av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämndens kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör i 

sådant fall redovisas skriftligt innan paragrafen justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 

§ 10 Reservation 

En ledamot som har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera sin reservation ska göra 

detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som fastställts för justering av 

protokollet. 

§ 12 Delgivning 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden bestämmer. 

§ 13 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 

ordföranden eller vid förfall för denna av annan ledamot och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 14 Delegation av beslutanderätt 

Omfattning av den delegering som den gemensamma nämnden har rätt till enligt 

kommunallagen och övriga regelverk för verksamheten, bestämmer den gemensamma 

nämnden i särskild delegationsordning. 
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Datum 

2016-08-01 

Till kommunstyrelserna i 

Uppsala 
Heby 

Håbo 
Knivsta 

Tierp  

Älvkarleby, samt  

Östhammar  

Gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län 

Såsom tidigare utlovats översändes härmed ett förslag till reglemente för den nya gemen-

samma överförmyndarnämnden i Uppsala län och förslag en ny överenskommelse om 

samverkan samt förslag till beslutspunkter. Därutöver översändes ett förslag till avtal mellan 

den nuvarande gemensamma överförmyndarnämnden i Uppsala län och Håbo kommun om 

samverkan om en gemensam överförmyndarförvaltning för tiden 2017-01-01 – 2018-12-31. 

Eftersom samtliga medverkande kommuner berörs av att fler ärenden ska beredas och 

verkställas av den gemensamma förvaltningen, har Uppsala kommun har gjort bedömningen 

att det finns ett värde i att samtliga kommuner i den nuvarande gemensamma nämnden 

godkänner avtalet om en gemensam överförmyndarförvaltning. De medverkande kommu-

nerna görs därigenom också medvetna om hur arbetet med samverkan om överförmyndar-

verksamheten i länet utvecklas inom de närmaste åren. 

Som tidigare sagts blir följden av de beslut som ska fattas att Uppsala, Heby, Håbo, Knivsta, 

Tierp, Älvkarleby och Östhammar kommuner inrättar en gemensam nämnd för överför-

myndarverksamhet fr.o.m. den 1 januari 2019, samt att Håbo kommun kommer att ingå i den 

gemensamma kansliorganisationen fr.o.m. den 1 januari 2017.  

Frågor om ovanstående kan i första hand ställas till stadsjuristen i Uppsala kommun, Lena 

Grapp, telefon: 018-727 16 38, E-post: lena.grapp@uppsala.se. 

Som ovan 

Ida Hellrup 

Chef för överförmyndarförvaltningen 

Bilagor 

1. Förslag till reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Uppsala län

2. Förslag till avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd

3. Förslag till avtal om samverkan om gemensam överförmyndarförvaltning

4. Förslag till beslutspunkter
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 144 Dnr 2016/00442 

Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 
3 och 4 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar om upplåning av 35 miljoner kronor för

projektets genomförande år 20171. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för

Björnbro, Logistik Bålsta, kvarter 3 och 4. 

Sammanfattning 

Förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 3 Lo-

gistik Bålsta med Kilenkrysset AB och Ramavtal inför tecknande av Ge-

nomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4 med Ben-

ders Fastigheter AB innebär att de ekonomiska förutsättningarna för pro-

jektet Logistik Bålsta har klarnat. Det beräknade resultatet i projektet gener-

eras av kommande försäljningar inom kvarter 4 och då under förutsättning 

att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa, att anläggningsavgift infra-

struktur tas ut med minst 225 kr/kvm samt att markpriset uppgår till minst 

250 kr/kvm för återstående mark inom kvarter 4.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kartbilaga 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomichefen 

Ärende 13
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 TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) 
 Datum Vår beteckning 

 2016-08-11 KS 2016/00442 nr 69058 

 
Plan- och utvecklingsavdelningen 
Isabell Lundberg, Projektledare 
0171 52980 
isabell.lundberg@habo.se 

 

Exploateringsbudget, Björnbro, Logistik Bålsta, etapp 3 och 4 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna exploateringsbudgeten för 

Björnbro, Logistik Bålsta, kvarter 3 och 4. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om 

upplåning av 35 miljoner kronor för projektets genomförande år 2017.    

 

Sammanfattning 

Förnyelse av Avtal om marköverlåtelse och exploatering för etapp 3 

Logistik Bålsta med Kilenkrysset AB och Ramavtal inför tecknande av 

Genomförandeavtal för detaljplaneområde Logistik Bålsta kvarter 4 med 

Benders Fastigheter AB innebär att de ekonomiska förutsättningarna för 

projektet Logistik Bålsta har klarnat. Det beräknade resultatet i projektet 

genereras av kommande försäljningar inom kvarter 4 och då under 

förutsättning att anläggningsavgift för VA erläggs enligt taxa, att 

anläggningsavgift infrastruktur tas ut med minst 225 kr/kvm samt att 

markpriset uppgår till minst 250 kr/kvm för återstående mark inom 

kvarter 4.   

 
Ärendet 

Budgeten för Logistik Bålsta kvarter 3 och 4 omfattar investeringar i 

infrastruktur; gator, gc-vägar, vatten- och avlopp, dagvatten och naturmark. 

Budgeten omfattar åtgärder som redan är genomförda exempelvis ny 

cirkulationsplats på Kraftleden vid infarten till Västerskogs industriområde 

och breddning och förlängning av Björnängsvägen samt investeringar som 

kommer att genomföras så snart detaljplanen för det tredje kvarteret i 

Logistik Bålsta vunnit laga kraft. Budgeten är framtung eftersom stora 

investeringar måste ske innan marken kan försäljas och infrastrukturkostnad 

erläggas. Budgeten är beräknad förutsatt att kommunen köper mark från 

Håbo Marknad AB. 

Exploateringsbudget: 

Projektbudget 

Hela projektet förväntas ge ett överskott på ca 43,8 miljoner kronor. 

  

Anläggningstillgångar 

Håbo kommun är huvudman för allmän plats och ansvarar för upphandling, 

projektering och utförande av dessa anläggningar (vägar, cykelvägar, 

gångbanor, gatubelysning och parkmark). Den budgeterade kostnaden för 

anläggningarna är ca 52,7 miljoner kronor.  
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-08-11 KS 2016/00442 nr 69058 

 

Intäkter i form av anläggningsavgift enligt exploateringsavtal med 

Kilenkrysset, ramavtal med Benders samt med kommande köpare inom 

kvarter 4 förväntas ge 57,5 miljoner kronor. Detta under förutsättning att vid 

kommande försäljningar ska en anläggningsavgift (gatukostnad) med minst 

225 kr/kvm tas ut.  

 

Anläggningstillgångar VA 

Huvudman för anläggningar för VA och dagvatten inom området är VA-

enheten i Håbo kommun. Dessa anläggningar särredovisas då det är en 

taxefinansierad verksamhet skild från den skattefinansierade. Kostnader för 

utbyggnad av VA inom området bedöms till 33,9 miljoner kronor. Intäkter 

enligt VA-taxa (2014) uppgår till ca 27,3 miljoner kronor. Detta ger ett 

negativt resultat på 4,8 miljoner kronor för VA-verksamheten. I 

exploateringsavtalet med Kilenkrysset har inte gällande VA-taxa debiterats 

vilket inneburit att ett underskott med 4,8 miljoner kronor uppkommit för 

VA-kollektivet. I exploateringsbudgeten kompenseras VA-kollektivet av 

skattekollektivet med 4,8 miljoner kronor så att resultatet blir 0. Kostnaden 

för denna kompensation tas från resultatet. 

 

Markförsäljning 

Inom kvarter 3 och 4 säljs totalt ca 56,6 hektar (ha) mark. Försäljning av 

ca 30 ha till Kilenkrysset ger 24,8 miljoner kronor, till Benders 11 miljoner 

kronor och den osålda marken förväntas inbringa minst 34 miljoner kronor 

vid ett markpris på minst 250 kr/kvm. Totalt förväntas markförsäljning ge 

en intäkt på ca 70 miljoner kronor. Kostnaderna för markförvärv mm uppgår 

till ca 28,5 miljoner kronor vilket ger ett förväntat resultat på 41 miljoner 

kronor.  

 

Finansiering och upplåningsbehov 

Utbyggnaden av de kommunala anläggningarna sker så snart detaljplanen 

för kvarter 3 vinner laga kraft. Enligt tecknade avtal ska infrastrukturen 

utföras innan anläggningsavgifter debiteras vilket innebär att upplåning 

behöver sker år 2017 med 35 miljoner kronor. Från år 2018 förväntas 

projektet ge ett överskott. 

 

Anläggningsavgift för infrastruktur och markpris för kommande 

försäljningar kommer att fastställas i förhandlingar med köpare och ska följa 

marknadspriserna för mark i regionen men ska ha sin utgångspunkt i de 

ovan redovisade beloppen. 

 

Driftskostnad 

Gatuavdelningen får från och med 2018 en ökad driftskostnad för Logistik 

Bålsta med 560 000 kr årligen. Hänsyn till denna ökade kostnad ska tas i 

kommande budgetsprocess. 

 

Riskanalys 

Den största finansiella risken för projektet ligger i det fall detaljplaner för 

kvarter 3 och 4 inte vinner laga kraft. Då uteblir finansiering av de redan 

76



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-08-11 KS 2016/00442 nr 69058 

 

gjorda investeringarna med 16,7 miljoner kronor. Även högre 

entreprenadkostnader än beräknat och minskad efterfrågan och 

betalningsvilja på industrimark utgör en risk. 

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Total Bokslut Budget Plan Plan Plan Plan Senare

Totalt budget t o m 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Inkomster 159 447 50 4 896 31 388 31 983 63 425 27 705 0

Utgifter -115 628 -28 907 -1 858 -67 011 -12 555 -718 -4 755 0

Nettoexploatering 43 819 -28 857 3 038 -35 623 19 428 62 707 22 950 0

Driftbudget efter projektslut

Gatuavdelningen, drift -560 -560 -560 -560

Gatuavdelningen, kapitalkostnader netto -472 -545 144

Finansieringsbehov, årligt från 2016 0 -35 623 19 428 62 707 22 950 0 

Uppföljning 

Uppföljning av projektet i kommunens ordinarie uppföljningsprocess. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelsen 

Kartbilaga  

__________ 

Beslut skickas till 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Ekonomi 
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Kvarter 3 

Kvarter 4 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 150 Dnr 2015/00221 

Översyn av kommunens bolag: Delegation avseende 
köp av fastigheter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören delegation på köp

av HMABs fastigheter i enlighet med tidigare beslut 2016-04-04 § 35. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehandling-

ar mellan kommunen och Marknadsbolaget i enlighet med övriga beslut 

2016-04-04 § 35. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att köpehandlingar ska undertecknas av

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 35 om att Håbo kommun ska 

förvärva Håbo Marknads samtliga fastigheter till en total köpeskilling på 

108 791 401 kronor. Kommunstyrelsen har enligt reglementet § 14 punkt 4 

delegation på att köpa fast egendom till ett värde av högst 20 miljoner kro-

nor. Två av fastigheterna, Skörby 5:1 och Viby 3:1, har köpeskillingar på 

53,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Med anledning av detta 

har förvaltningen gjort bedömningen att kommunfullmäktige behöver fatta 

ytterligare beslut i ärendet. Övriga fastigheter köps till belopp under 20 mil-

joner kronor varför kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 32 uppfyller 

kraven på vidaredelegation.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Kommunfullmäktige 2016-04-04 

______________ 

Ärende 14
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-07-06 KS 2015/00221 nr 68490 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Vipul Vithlani, Ekonomichef 
vipul.vithlani@habo.se 
0171 – 527 16 
Sara Veidemann, Mark- och exploateringsingenjör 

Översyn av kommunens bolag – tillägg delegation 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommundirektören delegation på

köp av HMABs fastigheter i enlighet med tidigare beslut 2016-04-04

§ 35.

2. Kommunfullmäktige uppdrar till förvaltningen att upprätta köpehand-

lingar mellan kommunen och Marknadsbolaget i enlighet med övriga

beslut 2016-04-04 § 35.

3. Kommunfullmäktige beslutar att köpehandlingar ska undertecknas av

kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören i förening.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-04 § 35 om att Håbo kommun ska 

förvärva Håbo Marknads samtliga fastigheter till en total köpeskilling på 

108 791 401 kronor. Kommunstyrelsen har enligt reglementet § 14 punkt 4 

delegation på att köpa fast egendom till ett värde av högst 20 miljoner kro-

nor. Två av fastigheterna, Skörby 5:1 och Viby 3:1, har köpeskillingar på 

53,5 miljoner kronor respektive 25 miljoner kronor. Med anledning av detta 

har förvaltningen gjort bedömningen att kommunfullmäktige behöver fatta 

ytterligare beslut i ärendet. Övriga fastigheter köps till belopp under 20 mil-

joner kronor varför kommunstyrelsens beslut 2016-03-14 § 32 uppfyller 

kraven på vidaredelegation.  

Ärendet 

Detta ärende syftar till att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut 

2016-04-04 § 35 punkt 2 innebär den delegation till förvaltningen att ge-

nomföra köpen som förvaltningen avsett. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Inget till följd av detta tilläggsärende. 

Uppföljning 

Ingen till följd av detta tilläggsärende. 

Beslutsunderlag  
Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-04 § 35 

__________ 

80



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-07-06 KS 2015/00221 nr 68490 

Beslut skickas till 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdes-
datum 
2016-04-04 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 35 Dnr 2015/00221 

Fastighetsförvärv från Håbo marknadsbolag till Håbo 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Håbo kommun förvärvar Håbo Mark-

nadsbolags samtliga fastigheter. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att köpeskillingen fastställs till 108 791 401

kronor för Håbo Marknadsbolagets samtliga fastigheter enligt marknadsvär-

deringen av NAI Svefa. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att oreglerade fordringar och skulder mellan

parterna regleras i samband likvidavräkning. 

4. Kommunfullmäktige föreslår att bolaget betalar en utdelning till kommu-

nen om preliminärt 81,0 mkr, den slutgiltiga utdelningen fastställs av kom-

munstyrelsen och bolagsstyrelsen i samband med likvidavräkning mellan 

parterna. 

5. Kommunfullmäktige beslutar att köpet ska finansieras genom upplåning

om 19 mkr. 

6. Kommunfullmäktige beslutar att finansieringen av bolagets-verksamheten

från år 2017 sker genom ett årligt driftbidrag som beslutas av kommunfull-

mäktige i likhet med kommunens övriga verksamheter.  

7. Kommunfullmäktige beslutar att en översyn av ägardirektivet görs med

anledningen av marköverlåtelsen. 

Sammanfattning 

Under våren 2015 har PwC gjort en utredning kring hur nuvarande markä-

gande i Håbo Marknads AB (HMAB) bör organiseras för bästa nyttan för 

kommunen. Utredningen förslår att markinnehavet lyfts ur HMAB och se-

pareras från näringslivsverksamheten, att näringslivsverksamheten bedrivs 

tillsvidare i HMAB samt att en värdering av HMABs fastigheter genomförs 

för att kunna utvärdera skatteeffekter.  

Värdering av fastigheterna har gjorts av oberoende värderare. Håbo kom-

mun ska med anledning av det ovan anförda förvärva HMABs 19 fastigheter 

genom köp. Det samlade marknadsvärdet uppgår enligt värderingen till 116 

000 000 kronor. Efter granskning av parterna har justeringar gjorts avseende 

några av fastigheterna varför det nya totala värdet bedöms vara 108 791 401 

kronor.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 
2016-04-04 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Utredningar tyder på att föroreningar kan finnas på fastigheten Amerika 1:1 

som ingår i HMABs fastighetsinnehav och förvaltningen föreslår att ca 800 

tkr bör fonderas för noggrannare undersökningar och eventuell sanering. 

Köpeskillingen har justerats ner med motsvarande belopp. 

Håbo Marknads AB är skattskyldigt för inkomstskatt för överskott i verk-

samheten och beräknas vid en försäljning av samtliga fastigheter påföras en 

skattekostnad på 18,7 mkr. 

Försäljningslikviden exklusive skatt kan återföras till kommunen genom ut-

delning till ägare och återbetalning av lån som bolaget har till kommunen. 

Det som återstår att finansiera är dels skatteskuld som uppstår för bolaget 

om ca 18,7 mkr samt stämpelskatt beroende på om kommunen måste söka 

lagfart uppstår en kostnad på ca 4,7 mkr eller om kommunen ansöker om 

fastighetsregleringar kan kostnaden minska till ca 420 tkr. Dessutom till-

kommer en kostnad för lantmäteriförrättningarna uppskattad till ca 250 tkr. 

Totalt behöver kommunen finansiera markförvärvet med ca 19 mkr. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-03-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01 

Huvudvärdeutlåtande ”Håbo Marknadsaktiebolag 2015-11-03” 

Genomförande HMABs fastighetsöverlåtelser - stämpelskatt och möjliga 

fastighetsregleringar 

Utredning Håbo Marknads AB 

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Förvaltningschef  Bygg- och miljöförvaltningen 

Plan- och utvecklingschef 

HMAB 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 153 Dnr 2016/00250 

Arkivreglemente för Håbo kommun  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Håbo

kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare arkivreglemente KS

1995/158, KF 1995-09-05 § 57. 

Sammanfattning 

Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för kommunens 

arkivvård genom att reglera frågor om bland annat kommunens arkivorgani-

sation, arkivlokaler och gallring. Det nya förslaget till arkivreglemente för 

Håbo kommun innehåller samma punkter som tidigare reglemente. Dessa 

punkter meddelas med stöd av arkivlagen samt utifrån Riksarkivets före-

skrifter om arkivreglemente för kommuner. Förutom en uppdatering av reg-

lementets layout har hänvisningar till lagstiftning aktualiserats. Även arkiv-

reglementets språk- och begreppsapparat har reviderats för att göra regle-

mentet mer lättillgängligt. Arkivreglementet har också omarbetats till att 

vara teknikneutralt vilket till exempel är en förutsättning för e-arkiv.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Arkivreglemente för Håbo kommun 

______________ 

Ärende 15
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-08 KS 2016/00250 nr 68150 

Kommunstyrelsens kansli 
Stina Gabrielsson, Registrator 
0171 46 43 69 
stina.gabrielsson@habo.se 

Arkivreglemente för Håbo kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt arkivreglemente för Håbo

kommun.

2. Kommunfullmäktige beslutar att upphäva tidigare arkivreglemente KS

1995/158, KF 1995-09-05 § 57.

Sammanfattning 

Arkivreglementet är det styrdokument som ligger till grund för kommunens 

arkivvård genom att reglera frågor om bland annat kommunens 

arkivorganisation, arkivlokaler och gallring. Det nya förslaget till 

arkivreglemente för Håbo kommun innehåller samma punkter som tidigare 

reglemente. Dessa punkter meddelas med stöd av arkivlagen samt utifrån 

Riksarkivets föreskrifter om arkivreglemente för kommuner. Förutom en 

uppdatering av reglementets layout har hänvisningar till lagstiftning 

aktualiserats. Även arkivreglementets språk- och begreppsapparat har 

reviderats för att göra reglementet mer lättillgängligt. Arkivreglementet har 

också omarbetats till att vara teknikneutralt vilket till exempel är en 

förutsättning för e-arkiv.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antagandet av arkivreglemente för Håbo kommun medför inga ekonomiska 

konsekvenser.  

Uppföljning 

Arkivreglementet bör ses över och aktualiseras en gång per mandatperiod. 

Beslutsunderlag 

– Arkivreglemente för Håbo kommun

__________ 

Beslut skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommundirektör 

Förvaltningschefer 

Avdelningschefer  

Enhetschefer 

Kommunstyrelsens kansli 

Hemsidan  
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Arkivreglemente för Håbo kommun 

Dokumentansvarig: Kanslichef, kommunstyrelsens kansli 

Antagen 
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ARKIVREGLEMENTE 2(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-08 KS 2016/00250 nr 66904 

Antaget av kommunfullmäktige KS 2016/250, KF 0000-00-00 § och ersätter 

tidigare arkivreglemente KS 1995/158, KF 1995-09-25 § 57. 

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 

1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den 

kommunala arkivvården inom Håbo kommun följande reglemente, 

meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. 

1. Tillämpningsområde (1 och 2a §§ arkivlagen)

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens 

myndigheter. Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala 

organ med självständig ställning. 

Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 

föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande 

inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar 

enligt särskild överenskommelse. 

2. Myndighetens arkivansvar (4 § arkivlagen)

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och 

på det sätt som framgår av punkt 4-9 i detta reglemente. Detta innebär att 

varje nämnd är ansvarig för sitt arkiv, först när materialet lämnas till 

centralarkivet övergår ansvaret för arkivvården till arkivmyndigheten.  

Varje myndighet ansvarar även för att utse en arkivansvarig och en 

arkivredogörare vilket ska framgå av myndighetens arkivbeskrivning. 

Arkivansvarig har till uppgift att bevaka arkivfrågorna och ansvara för 

kontakten mellan nämnd, personal och arkivmyndighet. Arkivredogörare 

ansvarar för de praktiskt arkivvårdande insatserna.  

3. Arkivmyndigheten (7-9 §§ arkivlagen)

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. 

 Arkivmyndighetens arkiv är centralarkivet.

 Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter

fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften

samt över arkivvården i kommunen.

 Arkivmyndigheten vårdar de handlingar som ska bevaras.

 Hos arkivmyndigheten ska finnas en arkivorganisation som vårdar

kommunens centralarkiv.
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ARKIVREGLEMENTE 3(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-08 KS 2016/00250 nr 66904 

 Arkivmyndigheten ska i centralarkivet vårda hos sig förvarat

arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och deras

användning i kulturell verksamhet och forskning.

 Arkivmyndigheten ger myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor.

 Arkivmyndigheten får meddela närmare föreskrifter för punkt 4-9 i

detta reglemente.

4. Redovisning av arkiv (6 § 2 p. arkivlagen)

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv dels genom information om vilka 

slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat 

(arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar 

som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning). Vid upprättande av 

arkivbeskrivning ska 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (SFS 

2009:400) tillämpas. Både arkivbeskrivning och arkivförteckning ska 

årligen ses över och vid behov revideras.  

Gällande juridiska personer där kommunen utövar rättsligt bestämmande 

inflytande ska arkivbeskrivningar och arkivförteckningar upprättas. 

Detsamma gäller för aktiebolag i vilka kommunen själv eller gemensamt 

med annan kommun utövar ett rättsligt bestämmande inflytande men 

innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mindre än två 

tredjedelar av rösterna. 

5. Dokumenthanteringsplan (6 § 1 p. arkivlagen)

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens hand-

lingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan).  

Dokumenthanteringsplanen ska ses över årligen och vid behov revideras.  

6. Rensning (6 § 4 p. arkivlagen)

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på an-

nat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. 

Rensning ska genomföras senast i samband med leverans till 

centralarkivet. 

7. Bevarande och gallring (10 § arkivlagen)

Varje myndighet beslutar om gallring av handlingar i myndighetens arkiv, 

om inte annat framgår av lag eller förordning. Gällande arkiv som 

överlämnats till arkivmyndigheten beslutar därefter arkivmyndigheten om 

gallring efter samråd med överlämnande myndighet. 
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ARKIVREGLEMENTE 4(4) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-08 KS 2016/00250 nr 66904 

Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras, detta gäller oavsett 

medium.  

8. Överlämnande (9, 14-15 §§ arkivlagen)

Arkiv hos myndigheten som ska bevaras överlämnas till arkivmyndigheten 

när myndigheten bedömer att det inte längre finns ett behov av handlingarna 

i verksamheten. I och med överlämnande övertar arkivmyndigheten ansvaret 

för den fortsatta arkivvården.  

9. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 § 2 p. och 6 § 3 p.

arkivlagen) 

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som 

garanterar informationens beständighet. 

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. 

10. Utlåning

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för 

skador eller förluster inte uppkommer. 

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt 

tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens 

bestämmelser.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 156 Dnr 2015/00371 

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges 
beslut 2015 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av status för fyra tidigare ej

verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med dokument-

nummer 67379.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva beslutet KF 2012-06-11 § 61

om en cykelbana med sandhopp från fortsatt handläggning, då beslutet inte 

går att verkställa.  

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag

till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 2012-09-24 § 

93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma 

med en plan för verkställande av de fyra fullmäktigebeslut som återrapporte-

rats tre år i följd utan att kunna verkställas. Detta redovisas i redovisningen 

av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för kommande verk-

ställighet med dokumentnummer 67379. I redovisningen bedömer förvalt-

ningen att två av de fyra beslut som ska återrapporteras (KF 2011-06-13 § 

69 och KF 2012-11-12 § 114) nu är verkställda.  

Ett av besluten, beslutet om en cykelbana med sandhopp i Slottsskogen (KF 

2012-06-11 § 61), har inte kunnat verkställas trots upprepade försök till att 

hitta en lämplig plats för banan i samråd med Slottsskogens samfällighet. 

Förvaltningen föreslår därför att kommunfullmäktige ska avskriva detta 

ärende från fortsatt handläggning.  

Beslutet om en företagssponsrad kampanj mot nedskräpning (KF 2012-09-

24 § 93) har heller inte kunnat verkställas. Detta på grund av att kommunen 

i dagsläget saknar en policy för sponsring. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett för-

slag till policy för sponsring. 

Håbo kommun skulle behöva en policy för sponsring även i andra samman-

hang, vilket också är en anledning till det föreslagna uppdraget till kom-

munstyrelsen. Många kommuner har redan tagit fram motsvarande policys 

för att kunna hantera frågor om sponsring. Sponsring av ickekommunal 

verksamhet kan bidra till att stärka kommunens varumärke samtidigt som 

extern sponsring av kommunal verksamhet bidrar till att projekt som annars 

Ärende 16
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

inte kan genomföras blir genomförbara. Utan en fastställd policy för spons-

ring kan Håbo kommun inte på ett rättssäkert vis hantera denna typ av frå-

gor.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för 

kommande verkställighet  

Kommunfullmäktige 2016-02-29 

______________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-02 KS 2015/00371 nr 67347 

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

Uppföljning av verkställighet hos kommunfullmäktiges beslut 
2015 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen av status för fyra tidigare ej

verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med

dokumentnummer 67379.

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva beslutet KF 2012-06-11 §

61om en cykelbana med sandhopp från fortsatt handläggning, då

beslutet inte går att verkställa.

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag

till policy för sponsring för Håbo kommun, så att beslutet KF 2012-09-

24 § 93 om en kampanj mot nedskräpning ska kunna verkställas.

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i beslut 2016-02-29, § 3, beslutspunkt 2, gett 

kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en plan för verkställande av 

de fyra fullmäktigebeslut som återrapporterats tre år i följd utan att kunna 

verkställas. Detta redovisas i redovisningen av status för fyra tidigare ej 

verkställda beslut och plan för kommande verkställighet med 

dokumentnummer 67379. Där redovisar förvaltningen att två av de fyra 

beslut som ska återrapporteras (KF 2011-06-13 § 69 och KF 2012-11-12 § 

114) nu är verkställda.  

Av redovisningen framgår att ett av besluten, beslutet om en cykelbana med 

sandhopp i Slottsskogen (KF 2012-06-11 § 61), har inte kunnat verkställas 

trots upprepade försök till att hitta en lämplig plats för banan i samråd med 

Slottsskogens samfällighet. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige ska avskriva detta ärende från fortsatt handläggning.  

Beslutet om en företagssponsrad kampanj mot nedskräpning (KF 2012-09-

24 § 93) har heller inte kunnat verkställas. Detta på grund av att kommunen 

i dagsläget saknar en policy för sponsring. Förvaltningen föreslår därför att 

kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett 

förslag till policy för sponsring. 

Håbo kommun skulle behöva en policy för sponsring även i andra 

sammanhang, vilket också är en anledning till det föreslagna uppdraget till 

kommunstyrelsen. Många kommuner har redan tagit fram motsvarande 

policys för att kunna hantera frågor om sponsring. Sponsring av 

ickekommunal verksamhet kan bidra till att stärka kommunens varumärke 

samtidigt som extern sponsring av kommunal verksamhet bidrar till att 

projekt som annars inte kan genomföras blir genomförbara. Utan en 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-02 KS 2015/00371 nr 67347 

fastställd policy för sponsring kan Håbo kommun inte på ett rättssäkert vis 

hantera denna typ av frågor.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Uppdraget att ta fram en policy för sponsring kan göras inom befintlig 

budgetram.  

Uppföljning 

Kommunstyrelsens förslag till policy för sponsring ska presenteras för 

kommunfullmäktige vid 2017 års första sammanträde.  

Verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut KF 2012-09-24 § 9 följs 

upp i 2017 års återrapportering av verkställighet av kommunfullmäktiges 

beslut. 

Beslutsunderlag 

– Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för

kommande verkställighet

– Protokollsutdrag 2016-02-29 § 3

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens kansli 

Plan- och utvecklingsavdelningen 

Tekniska avdelningen  
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UTREDNING 1(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 KS 2015/00371 nr 67379 

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

Redovisning av status för fyra tidigare ej verkställda beslut och plan för kommande 
verkställighet 

Kommunfullmäktige gav i beslut 2016-02-29 § 3 kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med en 

plan för verkställande av de beslut som återrapporterats till fullmäktige tre år i följd utan att kunna 

verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. Följande fyra beslut är aktuella för denna 

redovisning: 

1. KF 2011-06-13 § 69: Medborgarförslag: inrättande av två naturreservat på kommunägd mark

inom Bålsta tätort

2. KF 2012-11-12 § 114: Medborgarförslag: genomföra en medborgardialog om förnyelsebar

energi och energisparande.

3. KF 2012-06-11 § 61: Medborgarförslag: Cykelbana med sandhopp i slottsskogen

4. KF 2012-09-24 § 93: Medborgarförslag: Kampanj mot nedskräpning

Kommunstyrelsens kansli har, i samråd med berörda verksamheter, gått igenom besluten och 

verkställigheten av dem. Nedan följer en redovisning av besluten, resultatet av tidigare års 

återrapporteringar samt nuvarande status för verkställighetsarbetet.  

1. KF 2011-06-13 § 69 – Naturreservat

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs att två områden – Lillsjön och Båtsbacken – inom Bålsta tätort skulle 

avsättas som kommunalt naturreservat. Miljö- och tekniknämnden beslutade att utreda 

förutsättningarna för naturreservat eller andra skyddsformer för Lillsjön och Båtsbacken. Med 

hänvisning till detta beslutade kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års återrapportering av verkställigheten av detta beslut rapporterade miljö- och tekniknämnden 

att handläggningen av ärendet påbörjats.  Ärendet övergick sedan till kommunstyrelsen, plan- och 

utvecklingsavdelningen, som i 2014 och 2015 års återrapporteringar har konstaterat att kompetens för 

att utreda ärendet vidare saknats samt att ärendet inte har prioriterats.  

Nuvarande status för verkställigheten 

Bygg- och miljöförvaltningen, Plan- och utvecklingsavdelningen, rapporterar nu att avdelningen 

arbetar aktivt med frågor rörande naturmiljöer med mångfald, bland annat inom ramen för den 

miljöstrategi som antagits efter att medborgarförslaget lämnades in. I det nu pågående arbetet med 

översiktsplanen identifieras också vilka naturområden som skulle vara av mest strategisk vikt att 

skydda på lämpligt sätt. I Bålsta tätort arbetar plan- och utvecklingsavdelningen dessutom med att ta 

fram en grönstrukturplan för att genom den kunna värdera vilka naturområden som kan avsättas som 

naturreservat. Samtidigt har bygg- och miljöförvaltningen för avsikt att rekrytera en kommunekolog, 

vilket ytterligare kommer förstärka kommunens kompetens på området.  

Således har förvaltningen, i sitt nuvarande arbete med kommunens olika naturmiljöer, tagit ett 

helhetsgrepp på de frågor som fullmäktigebeslutet hanterar, då man utreder skyddsbehov och 

naturområden av strategisk vikt i kommunen som helhet. Förvaltningen bedömer att fullmäktiges 
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UTREDNING 2(3) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 KS 2015/00371 nr 67379 

beslut om att utreda behovet av naturreservat, i de områden medborgarförslaget identifierar, i och 

med detta arbete är verkställt.  

2. KF 2012-11-12 § 114 – Medborgardialog om förnyelsebar energi

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs en kampanj/medborgardialog med syfte att samla in kreativa idéer om 

förnyelsebar energi och energisparande bland kommunens eldsjälar och sedan omsätta detta i 

praktiken. Miljö- och tekniknämnden yttrade sig i frågan och bedömde att nämnden, i 

handlingsplanen för fossilbränslefri kommun, kunde utreda möjligheterna för ett sådant projekt.  

Kommunfullmäktige beslutade, med hänvisning till yttrandet, att bifalla förslaget.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års återrapportering konstaterade miljö- och tekniknämnden att man ännu inte hunnit utreda 

möjligheterna för ett sådant projekt. När miljö- och tekniknämnden lades ner övergick ärendet till 

kommunstyrelsen, som år 2014 rapporterade att arbetet med energieffektivisering inarbetats i den 

kommande miljöstrategin och att verkställigheten beslutet därmed var vilande tills strategin var 

antagen. År 2015 konstaterades att miljöstrategin nu antagits, vilket möjliggör fortsatt arbete med 

verkställigheten av beslutet.  

Nuvarande status för verkställigheten 

Bygg- och miljöförvaltningen, plan- och utvecklingsavdelningen, rapporterar nu att inriktningarna i 

den nu antagna miljöstrategin återföljs av aktiviteter i kommunens verksamheter. Bland annat läggs 

stort fokus på ökad kunskap och information gentemot invånarna. Under första kvartalet 2016 har 

kommunen bjudit in invånare och företagare till öppet hus på temat förnyelsebar energi, bland annat 

med tips på energisparande åtgärder. Under detta möte hamnade mycket fokus på 

solenergianläggningar. Mötet var en enklare form av medborgardialog.  

Mot bakgrund av de aktiviteter som förvaltningen företagit och av att temat för medborgarförslaget 

finns med i miljöstrategin bedömer förvaltningen att beslutet nu är verkställt.  

3. KF 2012-06-11 § 61 – Cykelbana med sandhopp

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs att en cykelbana med sandhopp skulle inrättas i Slottsskogen. 

Kommunfullmäktige biföll förslaget och uppdrog till miljö- och tekniknämnden att i samråd med 

bildningsnämnden ordna den föreslagna cykelbanan på lämplig plats i Skokloster.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års uppföljning av verkställigheten hos kommunfullmäktiges beslut rapporterade 

förvaltningen att arbetet med att verkställa beslutet påbörjats genom att man tagit kontakt med 

berörda parter. 2014 hade förvaltningen fått investeringsmedel för att förverkliga banan, men arbetet 

hade inte kunnat komma igång då det varit svårt att hitta en lämplig plats som accepterats av 

Slottsskogens samfällighet, som förvaltar Slottsskogen. Detsamma gällde i återapporteringen 2015. 

Nuvarande status för verkställigheten 

Tekniska avdelningen rapporterar även denna gång att beslutet inte har kunnat verkställas. Gatu- och 

parkenheten har inte lyckats hitta en lämplig plats för cykelbanan som accepterats av Slottsskogens 

samfällighet. Detta trots att flera diskussioner förts med samfällighetens ordförande. Mot denna 

bakgrund kan inte förvaltningen verkställa kommunfullmäktiges beslut. Förvaltningen bedömer 
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Datum Vår beteckning 
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vidare att det heller inte är sannolikt att beslutet kommer kunna verkställas framöver.  Därför föreslår 

förvaltningen att kommunfullmäktige avskriver ärendet från vidare handläggning.  

4. KF 2012-09-24 § 93 – Kampanj mot nedskräpning

Beslutet 

I medborgarförslaget föreslogs en kampanj mot nedskräpning i samverkan mellan organisationer, 

företag, föreningar, skolor med mera. Miljö- och tekniknämnden beredde ärendet och föreslog att 

förslaget skulle bifallas. Detta då kommunen redan årligen genomförde en naturstädningskampanj 

där skolklasser och föreningar ansvarade för olika städområden. Likaså skulle en policy för sponsring 

tas fram under 2012. Detta skulle möjliggöra för förvaltningen att söka stöd från intresserade företag 

och därmed genomföra ytterligare naturstädningsaktiviteter. Kommunfullmäktige beslutade, med 

hänvisning till miljö- och tekniknämndens målsättning om kommande samarbete med företag genom 

sponsring för genomförande av städaktiviteter, att bifalla förslaget.  

Tidigare återrapporteringar 

I 2013 års uppföljning av verkställighet rapporterade miljö- och teknikförvaltningen att den årliga 

naturstädningskampanjen fått ställas in för att prioritera underhållsåtgärder på gator, samt att det 

fortfarande saknats en policy för sponsring, vilket gjort att man inte kunde verkställa beslutet med 

stöd från företag etc. Likartade återrapporteringar kom från tekniska avdelningen både 2014 och 

2015. 

Nuvarande status för verkställigheten   

Tekniska avdelningen rapporterar även denna gång att beslutet inte har kunnat verkställas på grund 

av en avsaknad av policy för sponsring. En policy för sponsring är således nödvändig för att beslutet 

om en företagssponsrad naturstädningskampanj ska kunna verkställas. Först när en sådan policy är på 

plats är det aktuellt att försöka verkställa fullmäktiges beslut. Därför föreslår förvaltningen att 

kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till policy för sponsring för 

Håbo kommun. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(2) 

Sammanträdes-
datum 
2016-02-29 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 3 Dnr 2015/00371 

Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäkti-
ges beslut 2015 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen ”Uppföljning av verkställig-

het av kommunfullmäktiges beslut, Redovisning av status för motioner, 

medborgarförslag och uppdrag” daterad 2015-11-30. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att snarast återkomma

med en plan för verkställande av de beslut som återrapporterats tre år i följd 

utan att kunna verkställas, alternativt föreslå att uppdragen återtas. 

3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att komplettera "upp-

följning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut" med samtliga 

tidigare uppdrag och utstående ärenden till nästa kommunfullmäktige.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska årligen redovisa verkställigheten av kommunfullmäk-

tiges beslut. I 2015 års redovisning återrapporteras verkställighetsgraden i 

tretton beslut, varav tre är att betrakta som verkställda. Av resterande tio 

ärenden kommer hälften sannolikt att verkställas under 2016. Ett flertal av 

de icke verkställda ärendena har även återrapporterats tidigare år. Då flera 

ärenden alltså blivit liggande utan att verkställas krävs en plan för hur 

kommunen ska gå vidare med dessa ärenden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2016-02-08 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 

Tjänsteskrivelse 2015-12-01 

Uppföljning 2015-11-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christian Nordberg (MP) yrkar på ett tillägg till beslutet i form av en ny be-

slutspunkt med följande lydelse: "Kommunfullmäktige uppdrar till kom-

munstyrelsen att komplettera "uppföljning av verkställigheten av kommun-

fullmäktiges beslut" med samtliga tidigare uppdrag och utstående ärenden 

till nästa kommunfullmäktige."  

Beslutsgång 

Ordförande Ulf Winberg (M) frågar först om kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag och finner att så sker. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 
2016-02-29 

Kommunfullmäktige 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Ordförande frågar sedan om kommunfullmäktige också bifaller Christian 

Nordbergs (MP) tilläggsförslag och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 

Kommunstyrelsens kansli 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 154 Dnr 2016/00323 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 1 år 2016 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej verk-

ställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt social-

tjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

ska sådana redovisningar delges kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 § 37 inkl. beslutsunderlag 

______________ 

Ärende 17
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-26 KS 2016/00323 nr 67840 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 
2016 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har inkommit med redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL och 9 § LSS. Enligt 

socialtjänstlagen respektive lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade ska sådana redovisningar 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 från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor. 

Uppföljning 

Ej verkställda beslut följs löpande upp av socialförvaltningen och 

rapporteras till IVO. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-05-03 § 37

__________ 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-04-12 VON 2016/00006 nr 1596 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Katja Holmqvist, Metodstödjare 

katja.holmqvist@habo.se 

Ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1 år 
2016 

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens

rapport av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till

kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning 

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård 

och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) eller enligt Socialtjänstlagen (SoL) inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska också på 

motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på 

nytt inom tre månader från avbrottet.     

Ärende 

Ej verkställda beslut i Håbo kommun 2016, kvartal 1. 

Håbo kommun har totalt 17 (sjutton) beslut, äldre än tre månader, som inte 

hade verkställts 2016-04-12. Enligt LSS avsåg två av besluten boende med 

särskild service, fem av besluten avsåg kontaktperson samt ett beslut av 

verkställighet av kontaktperson. Enligt SoL avsåg ett beslut verkställighet 

av permanent bostad och två beslut avslutade insatser med anledning av att 

klient avböjt förslag. Kontaktperson enligt SoL (socialpsykiatri) avsåg sex 

beslut kontaktperson.    

Socialförvaltningens kommentar 

Förvaltningen kan konstatera att det under perioden kvartal 1 funnits 13 

(tretton) beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader. 

Dessa beslut har rapporterats till IVO enligt gällande regelverk.   

För två av de som beviljats särskilt boende enligt SoL har verkställighet 

erbjudits, men den enskilde tackat nej, och ärendena är därmed denna 

rapporteringsperiod avslutats. För den tredje personen har verkställighet 

skett.  

De två som beviljats boende med särskild service enligt LSS har fortsatt 

meddelat att de enbart kan tänka sig boende i Bålsta och att de avvaktar att 

kommunens inplanerade nybyggnation av LSS-boende. 

Av de fem personer som beviljats kontaktperson enligt LSS har det äldsta 

beslutet fattats i februari 2015. Uppföljning har skett med verkställarna 
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-04-12 VON 2016/00006 nr 1596 

gällande dessa beslut och rekrytering pågår. En verkställighet har 

rapporterats.  

Det finns sex personer som beviljats kontaktperson enligt SoL, 

socialpsykiatri, som inte har på grund av resursbrist kunnat erbjudas 

verkställighet. En av dessa är rapporterad med avbruten verkställighet från 

augusti 2015. 

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 från tio tusen kronor och upp till 

maximalt en miljon kronor.    

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis till dels IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg och dels till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.    

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdes-
datum 
2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

VON § 37 Dnr 2016/00006 

Rapport, ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, kvar-
tal 1 år 2016   

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna förvaltningens rapport

av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS och 4 kap 1 § SoL till kommunfull-

mäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Sammanfattning  

Socialnämnderna i Sverige är skyldiga att anmäla till IVO, Inspektionen för 

vård och omsorg om beviljade insatser enligt Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som inte har 

verkställts senast tre månader efter beslut. 

Nämnden ska också på motsvarande sätt rapportera om en insats har avbrutits 

och inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet.     

Ärende 

Totalt har Håbo kommun sjutton beslut, äldre än tre månader, som inte har 

verkställts per 2016-04-12. Fyra av dessa beslut verkställdes under denna pe-

riod. 

Två beslut avser boende med särskild service. LSS 

Fem beslut avser kontaktperson enligt LSS 

Sex beslut avser kontaktperson enligt SoL, (socialpsykiatri) 

Ett beslut avsåg verkställighet av kontaktperson enligt LSS 

Ett beslut avsåg verkställighet av permanent bostad enligt SoL 

Två beslut avsåg avslutade insatser med anledning av att klient avböjt förslag 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Om gynnande biståndsbeslut inte verkställs inom tre månader kan inspektionen 

för vård och omsorg (IVO) välja att hos förvaltningsrätten föreslå att kommunen 

tilldöms ett vite från tio tusen kronor och upp till maximalt en miljon kronor.    

Uppföljning 

Rapportering sker kvartalsvis. 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-04-12, dok.nr 2016.1596

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunfullmäktige 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(2) 

Sammanträdesdatum 
2016-05-03 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

Kommunfullmäktiges revisorer 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(1) 
Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 157 Dnr 2016/00398 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i 
Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från om med 2016-10-01 höja egenav-

gifterna för färdtjänst enligt följande: 

- Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

- Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr. 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2016-06-14 föreslagit fullmäktige 

att höja egenavgifterna för färdtjänst. Den lägsta nivån föreslås höjas från 35 

till 40 kr och den högsta nivån från 105 till 150 kr. Detta förslag har fram-

kommit då vård- och omsorgsnämnden gett socialförvaltningen i uppdrag att 

utreda möjligheter till besparingar inom hemtjänsten. En höjning av egen-

avgifterna är en av de förslag som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14  

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagd utredning 2016-05-20 

______________ 

Ärende 18

105



TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-03 KS 2016/00398 nr 68979 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige beslutar att från om med 2016-10-01 höja

egenavgifterna för färdtjänst enligt följande:

- Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr.

- Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr.

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har i beslut 2016-06-14 föreslagit fullmäktige 

att höja egenavgifterna för färdtjänst. Den lägsta nivån föreslås höjas från 35 

till 40 kr och den högsta nivån från 105 till 150 kr. Detta förslag har 

framkommit då vård- och omsorgsnämnden gett socialförvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheter till besparingar inom hemtjänsten. En 

höjning av egenavgifterna är en av de förslag som förvaltningen presenterat. 

Kommunstyrelsens förvaltning har inga synpunkter på förslaget. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Socialförvaltningens samlade förslag innebär en besparing för vård- och 

omsorgsnämnden på motsvarande 300 tkr, alternativt 460 tkr på årsbasis 

jämfört med nuvarande regelverk. Årets budget och aktuellt resande innebär 

dock fortsatt en minusprognos för innevarande år.  

De ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande resenärer 

reser, vilket är föränderligt. 

Uppföljning 

Beslutet följs upp inom ramen för vård- och omsorgsnämndens 

verksamhetsplan. 

Beslutsunderlag 

– Vård- och omsorgsnämnden 2016-06-14

– Socialförvaltningens tjänsteskrivelse inkl. bilagd utredning 2016-05-20

__________ 

Beslut skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 
2016-05-20 

1(1) 
Vår beteckning 

VON 2015/00014 nr 1750 

Socialförvaltningen 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Förslag till möjliga besparingar inom färdtjänst 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo 
kommun 

Förslag till beslut  

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2016-10-01

reglera antalet färdtjänstresor till maximalt 200 stycken per år.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

besluta, att med start 2016-10-01 höja egenavgifterna för färdtjänst

enligt följande: Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr 

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inkludera de ändrade reglerna i

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sammanfattning 

Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda 

möjligheterna till besparingar inom färdtjänst.  

I den bifogade utredningen beskrivs nuvarande regelverk och den 

granskning förvaltningen gjort av färdtjänstresorna under 

tolvmånadersperioden mars 2015 – februari 2016. Nämnden föreslås 

begränsa antalet resor per år och resenär. Nämnden föreslås även att höja 

nuvarande egenavgifter.     

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förvaltningens förslag innebär en besparing på motsvarande 300 tkr, 

alternativt 460 tkr på årsbasis jämfört med nuvarande regelverk. Årets 

budget och aktuellt resande innebär dock fortsatt en minusprognos för 

innevarande år.  

De ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande resenärer 

reser, vilket är föränderligt.    

Beslutsunderlag 

– Utredning av möjliga besparingar inom färdtjänst, dok.nr 2016. 1657.

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala handikapprådet 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Bålsta taxi    
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UTREDNING 1(6) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 VON 2015/00014 nr 1657 

Stöd till vuxna 
Stöd till vuxna 
Catrin Josephson, Avdelningschef 
0171-527 81 
catrin.josephson@habo.se 

Utredning av möjliga besparingar inom färdtjänst 

Förvaltningens uppdrag 
Förvaltningen har fått i uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden att utreda 

möjliga besparingar inom färdtjänst. Kommunens kostnader inom färdtjänst 

har ökat snabbt under senaste åren och det har därför funnits ett behov av att 

utreda möjligheten till regeländringar som medger en högre 

kostnadseffektivitet men som fortsatt innebär en god färdtjänst för 

resenärerna. I tillägg utreds inom länet en möjlighet till regional samordning 

i någon omfattning mellan kommuner och Uppsala läns landsting inom hela 

den särskilda kollektivtrafiken (inklusive sjukresor), vilket dock inte berörs 

här. 

Förvaltningen har i den här utredningen fokuserat på hur resenärerna nyttjar 

sitt färdtjänstbeslut och har gått igenom alla färdtjänstresor under tolv 

månader: 2015-03-01 – 2016-02-29. 

Begrepp 
Färdtjänstresor 

I sammanställningen av resorna under året särskiljs här ofta ordinär 

färdtjänst och så kallade ”arbetsresor, men om inget annat anges avses 

totalen. Totalen är alla resor utifrån biståndsbeslut (både med vanlig bil och 

med specialfordon) enligt färdtjänstlagen, inklusive arbetsresor.  

Arbetsresor 

Med arbetsresor avses, om inget annat anges, resor utifrån biståndsbeslut 

enligt färdtjänstlagen med förbestämd adress och antal resor – för att resa 

mellan hem och arbete eller mellan hemmet och daglig verksamhet enligt 

LSS.  

Enligt Håbo kommuns riktlinjer ska färdtjänst inte beviljas för resor till och 

från daglig verksamhet som bedrivs med stöd av LSS. Den skrivningen 

förutsatte att brukaren vid behov fick skjuts av kommunen på annat sätt. De 

senaste åren har dock praxis på biståndsenheten blivit att ”arbetsresor” 

enligt färdtjänstlagen även beviljats dessa brukare. Riktlinjerna borde alltså 

revideras. Alternativt kan kommunen välja att sköta skjutsning till och från 

daglig verksamhet på annat sätt. 

De individer som är beviljade färdtjänst i form av arbetsresor är också oftast 

beviljade vanlig färdtjänst.  
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UTREDNING 2(6) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 VON 2015/00014 nr 1657 

Tillståndsgivning 

Behov av färdtjänst utreds enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och den 

rättspraxis som utvecklats inom området. Villkoren för tillståndsgivningen 

är till stor del styrd av lagstiftningen.  

7 § Lag (1997:736) om färdtjänst: ”Tillstånd till färdtjänst ska meddelas för 

dem som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med 

allmänna kommunikationer.” Biståndsbesluten fattas efter en utredning av 

behoven och besluten är tidsbegränsade. 

För mer information om biståndsbedömning av färdtjänst hänvisas till Håbo 

kommuns riktlinjer för handläggningen.  

Egenavgifter  

Håbo kommun är som tillståndsgivare den myndighet som enligt 

färdtjänstlagen beslutar om egenavgifterna. Avgifterna ska vara skäliga och 

får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. Följande två stycken är 

ett utdrag ur gällande riktlinjer i Håbo: 

”… 

Betalning av egenavgift i Håbo kommun och sex (6) mil utanför 
kommungränsen  

Egenavgift för resor med färdtjänst betalas kontant till chauffören i samband 

med resan.  

Egenavgiften är 25 % 1 av taxameterbeloppet, dock lägst 35 kronor, upp till 

ett taxameterbelopp av 420 kronor. Om taxameterbeloppet överstiger 420 

kronor är den högsta avgiften 105 kronor per resa.  

För resenär under 26 år och studerande som innehar Centrala 

Studiestödsnämndens rabattkort eller Sveriges Förenade Studentkårers 

studentkort är egenavgiften också 25 % av taxameterbeloppet, dock lägst 35 

kronor, upp till ett taxameterbelopp av 292 kronor. Om taxameterbeloppet 

överstiger 292 kronor är den högsta avgiften 73 kronor per resa.  

Egenavgiften för resa med specialfordon är densamma som för resa med 

vanlig taxi. 

Reducering av egenavgift  

Reducering av avgift medges för resor till arbete och studier enligt följande: 

• Arbetet ska vara ett yrkesarbete, det vill säga en anställning eller ett eget

företag ur vilket resenären hämtar sin lön. Tillstånd gäller för två resor per 

arbetsdag, till och från arbetet.  

• Studier ska ske inom skolform som ger rätt att erhålla studiemedel från

CSN. Studieresekort gäller för två resor per studiedag samt för studerande 

på universitet även för resor mellan institutioner under studiedag.  

• Om resorna till arbete eller studier på något annat sätt bekostas av det

allmänna medges inte reducering av egenavgift. 
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UTREDNING 3(6) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 VON 2015/00014 nr 1657 

• Reducering av egenavgift beviljas för maximalt ett år i taget.

• Egenavgiften motsvarar kostnad för månadskort inom kollektivtrafiken i

det aktuella reseområdet. 

…” 

Håbos egenavgifter jämfört med omvärlden 

Inom Sverige finns många olika kostnadsnivåer och det går inte att enkelt 

uttala sig om huruvida Håbo kommun kan anses ha höga eller låga 

egenavgifter eftersom det inte är bara är nivåerna som skiljer sig åt mellan 

kommunerna utan även hur många olika kostnadsnivåer som finns och hur 

regelverket ser ut i övrigt.  

Jämfört med Uppsala kommun kan de fasta egenavgifterna ses som låga i 

Håbo. I Uppsala kommun är lägsta egenavgiften 40 kr vid samåkning och 

minst 80 kr utan samåkning. Högsta avgiften är 160 kr. I gengäld kan en 

Uppsalabo inte som i Håbo åka 6 mil utanför kommungränsen på sitt 

färdtjänstbevis förutom om man åker till Knivsta.  

Ett annat exempel är Enköpings kommun där resenären betalar 25 % av 

taxametern, liksom i Håbo, men där lägsta egenavgiften är 40 och högsta 

165 kr per resa. Från Enköping får du dock enbart resa 2,5 mil utanför 

kommungränsen med ditt färdtjänstbevis.  

I Stockholms läns färdtjänstregler är mycket olikt övriga landet. I 

Stockholms län finns bland annat högkostnadsskydd på färdtjänstresor 

vilket innebär att en pensionär betalar max 490 kr som månadskostnad, det 

vill säga motsvarande ett reducerat pris på månadskort inom SL.  

Något många kommuner har gemensamt är däremot kostnaden för 

arbetsresor. De motsvarar ofta månadskort inom kollektivtrafiken och så är 

det även i Håbo och till exempel i Uppsala kommun. 

Färdtjänstvolymer för perioden mars 2015 – februari 2016 

Handläggning:  

179 bifallsbeslut för 174 personer.  Inga avslagsbeslut. 

För kännedom har volymerna sett liknande ut under de senaste åren. Antalet 

avslagsbeslut är få, vanligtvis mellan noll och tio beslut per år. Inom ramen 

för den här utredningen har chef gjort en kortare avstämning med nuvarande 

biståndshandläggare och gjort stickprovskontroller i utredningar. Det 

bedöms utifrån detta inte finnas någon besparing vad gäller själva 

tillståndsgivningen, utan vara adekvat hantering inom 

biståndsbedömningen. 

Antal individer som rest med färdtjänst (inkl specialfordon): 

369 personer 

- varav antal individer som rest med arbetsresor: 5,4 %, vilket utgör 20 

personer  
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UTREDNING 4(6) 
Datum Vår beteckning 
2016-05-03 VON 2015/00014 nr 1657 

Sex personer av dessa har rest till daglig verksamhet och 14 till övriga 

arbeten. 

Antal färdtjänstresor: 

Antal resor totalt: 16 379 st 

- varav antal arbetsresor: 1815 st (ingår i totalsiffran), d v s 11,1 % 

Antal resor per individ totalt i genomsnitt: 44 st 

Antal färdtjänstresor (exklusive arbetsresor) per individ i genomsnitt: 40 st 

Antal arbetsresor per individ i genomsnitt: 91 st 

Antal resenärer som rest under 50 resor: 287 personer 

Antal resenärer som rest mellan 50 och 99 resor: 29 personer 

Antal resenärer som rest mellan 100 och 199 resor: 38 personer, varav en 

utgörs av resenär till daglig verksamhet och två av övriga arbetsresor 

Antal resenärer som rest över 200 resor: 15 personer, varav fyra utgörs av 

resenärer till daglig verksamhet och två av övriga arbetsresor 

Den person som reste mest reste 600 gånger (daglig verksamhet) och den 

som reste näst mest 421 gånger (ordinarie färdtjänst).  

Färdtjänstkostnader för perioden mars 2015 – februari 2016 

Leverantören Bålsta taxi ersätts utifrån avtalade priser som innebär från 

17/25 kr (vanlig bil/specialfordon) per kilometer och minimum 75/197 kr 

(vanlig bil/specialfordon) i startavgift.  

Kommunens nettokostnader för färdtjänst under perioden (exklusive 

handläggning):  

5 482 000 kr 

…varav kostnad arbetsresor:

933 800 kr netto (inräknat intäkter från enskilda motsvarande 

månadsbusskort) 

Arbetsresenärerna är alltså 5,4 % av resenärerna, men står för 17 % av 

kostnaderna.  

Kostnad för ordinarie färdtjänstresenärer (16) som rest över 150 resor: 

694 709 kr 

Kostnad för ordinarie färdtjänstresenärer (11 st) som rest över 200 resor: 

614 590 kr 

Antal resor per år 

Färdtjänstreglerna ser som sagt olika ut över landet. Det gäller även antalet 

resor per år som en färdtjänstresenär kan nyttja. I Håbo kommun får en 

färdtjänstresenär resa obegränsat många gånger under ett år. I gengäld finns 

inte det högkostnadsskydd per månad som finns i till exempel Stockholms 
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län, där antalet resor dock är begränsat till en glidande skala från 72 till 

maximalt 198 resor per år (om det inte finns särskilda skäl att bevilja fler 

resor).   

Inget förslag om ändring av arbetsresor 

Ovanstående genomgång av statistik från en ettårsperiod visar att en 

förhållandevis stor andel av färdtjänstresorna nyttjas av en liten andel 

resenärer. Detta gäller de så kallade arbetsresorna. Resor till reguljära 

arbeten är inget som förvaltningen vill föreslå att kommunen reglerar på 

annat sätt än idag. Resor till och från daglig verksamhet skulle dock vara 

möjligt för kommunen att ordna på annat sätt, som till exempel en minibuss 

som hämtar brukarna. Totalkostnaden idag är dock bara ca 200 tkr idag för 

ett helt år och sannolikt skulle en sådan lösning inte innebära någon större 

besparing, bara sämre flexibilitet för brukarna.  

Dessutom visar förvaltningens utredning att de flesta inom daglig 

verksamhet även är beviljad vanlig färdtjänst, vilket de skulle kunna välja 

att nytta istället.  

Förvaltningen föreslår därför sammanfattningsvis ingen ändring avseende 

regelverket kring arbetsresor till vare sig reguljärt arbete eller daglig 

verksamhet. I och med detta föreslår förvaltningen istället en justering av 

nuvarande handläggningsriktlinjer till nuvarande praxis, i och med att 

dagens riktlinjer egentligen inte medger arbetsresor till daglig verksamhet. 

Förslag om ändring av antal resor per år 

Den lilla volym resenärer (11 st = 2,9 %) som i dagsläget reser mer än 200 

gånger per år innebär en oproportionerligt hög kostnad för kommunen (601 

tkr = 11,2 %). Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden 

beslutar att antalet resor för ordinarie färdtjänst begränsas till 200 per år, 

men att möjlighet öppnas för resenärer att ansöka om ytterligare  resor för 

särskilda skäl. Alternativt att antalet resor begränsas till 150 st per år med 

samma möjlighet att ansöka om ytterligare resor vid särskilda skäl. Detta 

skulle medföra att dagens riktlinjer behöver ändras.  

I dagsläget skulle ovanstående förändring innebära en besparing på ca 150 

tkr, alternativt 310 tkr per år. Den besparingen är alltså en nulägesbild för 

just de resenärer som under senaste tolvmånadersperioden har rest över 200 

resor per år. Om något år kan resenärerna delvis bytts ut av andra, med 

andra hemadresser och andra resvanor och då kan besparingseffekten se 

annorlunda ut.  

Förslag om ändring av egenavgiften 

En förhöjning av maxavgiften på 105 kr kan medföra att resorna utanför 

kommungränsen minskar inom färdtjänst för att istället öka inom 

riksfärdtjänst där taket för egenavgift fortsatt ligger på 105 kr. Smidigheten i 

att använda färdtjänstbeviset kan dock medföra att flera fortsätter att välja 
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det alternativet och förvaltningen ser hur som helst att det är naturligt att 

höja den kostnadsnivå som legat stilla i ett flertal år.  

Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar om att till 

kommunfullmäktige föreslå en avgiftshöjning på lägstanivå från 35 till 40 kr 

och på högstanivå från 105 till 150 kr.  

Under den undersökta perioden hade ca 18 % av resorna uppnått högsta 

egenavgiftsnivån vilket innebär att en höjning av högsta egenavgiftsnivån på 

45 kr ger en besparing på ca 118 tkr under ett år. Under samma period låg 

egenavgiften på lägstanivån för 43 % av resorna, vilket innebär att 5-

kronorshöjningen kan ge en årlig besparing på ca 31 tkr. 

Förvaltningens bedömning 

Förvaltningen konstaterar att Vård- och omsorgsnämndens ekonomi är 

ansträngd och att Håbo kommun ligger lägre i egenavgifter inom färdtjänst 

än flera andra kommuner i länet. Trots detta har Håbo inte sämre villkor än 

övriga kommuner avseende till exempel möjlighet att medta resenär utan 

kostnad och dessutom möjlighet att resa sex mil utanför kommungränsen 

med färdtjänstbeviset.  

Förvaltningens förslag ger en beräknad samlad besparingseffekt på ca 300 

tkr per år jämfört med nuvarande regelverk och nuvarande volymer. I det 

alternativa förslaget med en begränsning ner till 150 resor per år innebär 

besparingen istället ca 460 tkr per år.  

Det kan påpekas att andelen äldre i kommunen sannolikt kommer att ge 

kommunen ett allt mer ökande antal färdtjänstresenärer, vilket kan komma 

att äta upp besparingseffekten på sikt.  

De föreslagna ändringarna framstår dock i och med detta som än mer 

angelägna utifrån ett kostnadsperspektiv. I och med att inga andra regler 

ändras inom färdtjänst bedömer förvaltningen att servicen för 

kommuninvånaren avseende färdtjänst fortfarande är god. 

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-06-14 

Vård- och omsorgsnämnden 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

VON § 51 Dnr 2015/00014 

Förslag till möjliga besparingar inom färdtjänst 

Ändring av regelverk och egenavgift för färdtjänst i Håbo kom-
mun 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att från och med 2016-10-01 re-

glera antalet färdtjänstresor till maximalt 200 stycken per år.

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att

besluta, att med start 2016-10-01 höja egenavgifterna för färdtjänst en-

ligt följande: Lägsta nivån höjs från 35 kr till 40 kr. 

Högsta nivån höjs från 105 kr till 150 kr     

3. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inkludera de ändrade reglerna i

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Sammanfattning  

Förvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda 

möjligheterna till besparingar inom färdtjänst.  

I den bifogade utredningen beskrivs nuvarande regelverk och den gransk-

ning förvaltningen gjort av färdtjänstresorna under tolvmånadersperioden 

mars 2015 – februari 2016. Nämnden föreslås begränsa antalet resor per år 

och resenär. Nämnden föreslås även att höja nuvarande egenavgifter. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Förslag innebär en besparing på motsvarande 300 tkr, alternativt 460 tkr på 

årsbasis jämfört med nuvarande regelverk. Årets budget och aktuellt resande 

innebär dock fortsatt en minusprognos för innevarande år.  

De ekonomiska konsekvenserna är baserade på hur nuvarande resenärer re-

ser, vilket är föränderligt.    

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse, daterad 2016-05-20, dok.nr 2016.1750.

– Utredning av möjliga besparingar inom färdtjänst, dok.nr 2016. 1657.

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala handikapprådet 

Avdelningen för stöd till vuxna 

Bålsta taxi 
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2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 159 Dnr 2015/00020 

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi för Håbo kom-

mun 2016-2025. 

Sammanfattning 

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den kom-

munala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med näringsli-

vet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetstillfällen 

samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och inflyttning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 

______________ 

Ärende 19
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-15 KS 2015/00020 nr 69071 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Näringslivsstrategi för Håbo

kommun 2016-2025.

Sammanfattning 

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den 

kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med 

näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler 

arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och 

inflyttning.   

Ärendet 

Ärendet återremitterades till förvaltningen genom beslut av 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-03-01. Arbetsutskottet ansåg att den 

arbetsgrupp som bildats för framtagande av strategin först skulle få 

möjlighet att yttra sig över slutprodukten innan beslut fattas. Så har nu skett 

och strategin har även behandlats av kommunens näringslivsråd.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Beslutet medför indirekta ekonomiska konsekvenser då organisationen för 

att kunna uppnå målsättningarna i strategin behöver göra satsningar inom 

olika områden. Utgångspunkten är att satsningarna ska rymmas inom 

befintlig resursfördelning. Enskilda satsningar kan behöva tas upp och 

redovisas särskilt. 

Uppföljning 

Strategin följs upp i samband med aktualitetsprövning vid periodens slut. 

Beslutsunderlag 

– Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025

__________ 

Beslut skickas till 

Nämnderna 

Kommunala bolag  
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Syfte 

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den 

kommunala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med 

näringslivet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler 

arbetstillfällen samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och 

inflyttning. 

Målbild 2025 

Håbo kommun har en stabil och hållbar tillväxt. Här är det lätt att starta, 

etablera och utveckla företag. Det finns en stark framtidstro, påtaglig 

företagaranda och hög aktivitet.  

Kommunens näringslivsarbete präglas av professionalitet och effektivitet 

vilket gör Håbo till det självklara valet för etablering och utveckling av 

företag. 

Det är attraktivt att leva och verka i Håbo, företagarna och 

kommuninvånarna är stolta ambassadörer. 

Bakgrund 

Håbo kommun vill skapa fler nya arbetsplatser de kommande åren och vill 

se en snabbare utveckling av näringslivet jämfört med tidigare. Förutom att 

det konkret skapas fler jobb i hela kommunen är ett aktivt näringsliv en 

viktig faktor för att Bålsta ska bli en levande stad. Något som kännetecknas 

av just en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel och service. 

Dessutom kommer fler arbetsplatser i kommunen att ge fler 

kommuninvånarna möjligheten att kunna jobba nära sin bostad och därmed, 

inte minst, minska sina restider.  

Nya företagsetableringar sker kontinuerligt och kommunen rankas 

återkommande som en av de 100 bästa i landet vad gäller företagsklimat. 

Konkurrensen vad gäller företagsetableringar hårdnar dock ständigt och 

bedömningen är att kommunen bör bli ännu bättre på att attrahera fler nya 

företag. Detta för att fler arbetsplatser ska kunna skapas. Därför behövs en 

tydlig näringslivsstrategi som kommunen är överens om och som därför 

håller över en lång tid. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för näringslivsarbetet. 

Vision 2030 

Vision 2030 med siktet på 25 000 invånare fastslogs år 2014 av 

kommunfullmäktige. Håbo kommun ska vara en aktiv part i Mälardalen som 

erbjuder kommuninvånarna en levnadsmiljö som är nära naturen och 
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Mälarlandskapet. Kommunens tätort ska präglas av att det är ett levande 

stationssamhälle med ett rikt utbud av handel och god arkitektur som skapar 

en småstadskänsla. En plats där tryggheten och det småskaliga samhället, 

med ett rikt kultur- och fritidsutbud, ger människor kvaliteter som inte finns 

i omlandet. 

Kommunfullmäktiges mål 2016-2018 

Håbo kommun ska under perioden bli: 

 Attraktiva Håbo

 Kvalitativa och effektiva Håbo

 Hållbara Håbo

 Håbo - En kommun med sund ekonomi

Näringslivet i Håbo idag 

Håbo kommun är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 

företag, varav drygt 800 är aktiebolag. Det finns ett fåtal företag med över 

50 anställda. Annars kännetecknas näringslivet av mindre företag inom 

hantverks- och servicesektorn. Det finns även en betydande 

dagligvaruhandel som drar till sig kunder långt utanför kommungränsen. 

Sällanköpshandeln är av mindre omfattning, främst beroende på hård 

konkurrens från olika köpcentrum och på att många i kommunen arbetar på 

andra platser, oftast närmare Stockholm. 

Det finns en stor efterfrågan på mark både från befintliga företag som vill 

expandera och företag i regionen som vill etablera sig i kommunen. 

Håbo och omvärlden 

Håbo har ett strategiskt läge i Mälardalen. Kommunen är belägen vid 

tillväxtaxeln som utgörs av E18 med positiv påverkan från både 

Västerås/Enköping och Uppsala men främst från Stockholmsregionen. 

Närheten till 3 flygplatser samt en väl fungerande järnväg för såväl gods 

som persontrafik ökar attraktionskraften. 

Att kommunen ingår i Sveriges största arbetsmarknadsområde är en mycket 

stor fördel både för kommuninvånare och det lokala näringslivet och borgar 

för en fortsatt positiv utveckling.. 

Prioriterade uppgifter 

Företagen i Håbo är beroende av att kommunen har en bra utbildning, en 

kvalitativ omsorg, en väl fungerande och utbyggd infrastruktur (tex fiber 

och kollektivtrafik) men också en väl fungerande bostadsmarknad. Vid 

företagsetableringar och rekrytering av nya medarbetare är tillgången till 

bostad särskilt påtagligt.  
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Utvecklingen av det centrala Bålsta och Logistik Bålsta kommer att skapa 

nya möjligheter till såväl arbete som företagande. 

Förutom att kommunen bedriver en kvalitativ och effektiv verksamhet så 

ska kommunen för att utveckla det lokala näringslivet kännetecknas av och 

särskilt fokusera på följande: 

 Kommunen ska ge ett bra bemötande samt ha god tillgänglighet 

och förståelse för företagens villkor. 

 Kommunen ska erbjuda möjligheter för nätverksbyggande, 

kompetensutveckling, mötesplatser och arenor. 

 Kommunen ska bedriva en effektiv, rättssäker och tydlig 

myndighetsutövning. 

 Kommunen ska verka för färdiga detaljplaner med laga kraft 

vunna byggrätter för bostäder och företag. 

 Kommunen ska utveckla centrala Bålsta med service, handel, 

kontorslokaler, bostäder och andra ortstjänster som ökar 

attraktionen att bosätta sig på orten.  

 Kommunen ska arbeta proaktivt för fler nyetableringar av 

företag genom god kännedom om hur näringslivsbalansen 

mellan producerande och företagsstödjande företag ser ut.  

 Kommunen ska stödja och ge service till företagen i syfte att öka 

tillväxt och skapa fler arbetstillfällen.  

 Kommunen ska arbeta proaktivt för att utveckla turist- och 

besöksnäringen samt kultur- och fritidslivet 

 Kommunen ska verka för ett gott samarbete mellan skola och 

näringsliv från grundskola till gymnasium och högskola. 

 Kommunen ska verka för ett levande föreningsliv med 

delaktighet från de unga. 

 Kommunen ska bygga ut och värna om infrastrukturen och 

därmed utnyttja det unika läget i Stockholm-Mälardalsregionen. 

Kommunstyrelsen, nämndernas samt bolagens ansvar 

En rad åtgärder behöver genomföras inom respektive ansvarsområde. 

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna samt Håbo Marknads AB och 

HåboHus AB ska beakta näringslivsstrategin i sin budget och 

verksamhetsplanering.  

Organisatoriskt så ska kommunen verka för att skapa goda förutsättningar 

för samarbete mellan förvaltningar och bolag där medarbetarna har en god 

insikt i vad som gemensamt krävs för att uppnå de uppsatta 

målen.Utvärderingen i form av olika mätningar ska ses som en del av 

verksamheternas ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser.  

Verksamhetsplanernas mål, nyckelindikatorer och verksamhetsmått ska alla, 

med utgångpunkt från sitt ansvarsområde, spegla ambitionerna i visionen 
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Vårt Håbo 2030, kommunfullmäktiges mål och strategier för perioden samt 

övriga antagna strategier, program och planer. Respektive nämnd/styrelse 

fattar beslut om relevanta mål, nyckelindikatorer och mått för budgetåret 

och följer upp och utvärderar resultaten i samband med delårs- och 

helårsrapporteringen. 

Uppföljning och utvärdering 

Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en 

sammanfattande utvärdering av resultat kopplat till näringslivsstrategin 

rapporteras till kommunfullmäktige årligen. 
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Sammanträdes-
datum 
2016-03-01 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 16 Dnr 2015/00020 

Näringslivsstrategi för Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen

för inhämtande av yttrande från den arbetsgrupp som inrättats, innan försla-

get behandlas av kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Syftet med näringslivsstrategin är att bidra till förbättrat företagsklimat och 

tydliggöra Håbo kommuns arbete för näringslivsutveckling. Hela den kom-

munala organisationen ska på sitt respektive sätt tillsammans med näringsli-

vet skapa goda förutsättningar för ett växande näringsliv, fler arbetstillfällen 

samt öka kommunens attraktivitet för nyetableringar och inflyttning. 

Alla organisationer har mål och strategier som är mer eller mindre medvetna 

i organisationen och mer eller mindre uttalade. För att en strategi ska ha ge-

nomslagskraft är det är viktigt att alla i organisationen ”drar åt samma håll” 

och därför måste strategin vara förankrad, medveten och väl uttalad i hela 

organisationen på alla nivåer. Kommunen har därför valt att processa detta 

externt och internt med både näringslivet, förtroendevalda och förvaltning-

arna. Många har deltagit i processen på olika sätt.  

Beslutsunderlag 

Förslag till näringslivsstrategi för Håbo kommun 2016-2025 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till förvaltningen 

för inhämtande av yttrande från den arbetsgrupp som inrättats, innan försla-

get behandlas av kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

Ordförande Carina Lund (M) frågar om ärendet ska avgöras idag eller åter-

remitteras och finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektören 
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Sammanträdesdatum 
2016-09-05 

Kommunstyrelsen 

JUSTERARE EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING 

§ 163 Dnr 2015/00105 

Biblioteksplan 2016-2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige antar ”Kunskap, demokrati, bildning -

biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019”. 

Sammanfattning 

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta biblioteks-

planer för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har utarbetat 

förslag till biblioteksplan i dialog med avdelningen kultur- och livsmiljös 

medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- 

och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, företagare i 

kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, synpunkter 

och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och utformning 

av målområden och strategier 

Beslutsunderlag 

Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 

2019 

______________ 

Ärende 20
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-06-30 KS 2015/00105 nr 68601 

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kultur och livsmiljöavdelningen 
Marie Holmqvist, Enhetschef kultur och bibliotek 
0171-526 05 
marie.holmqvist@habo.se 

Biblioteksplan 2016-2019 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar ”Kunskap, demokrati, bildning -

biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019”

Sammanfattning 

Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Förvaltningen har 

utarbetat förslag till bibliotekplan i dialog med avdelningen kultur- och 

livsmiljös medarbetare, kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- 

och utbildningsförvaltningen), friskolorna, föreningslivet, företagare i kommunen 

samt biblioteksanvändare i olika åldrar. De fakta, synpunkter och idéer som 

framkommit i processen har bidragit till val och utformning av målområden och 

strategier   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Om nedanstående punkter ska kunna genomföras/prioriteras krävs resurstillskott, 

vilket kommer att beaktas i den årliga verksamhetsplanen och i budgetarbetet inom 

respektive nämnd.  

 Aktivt medborgarskap förutsätter kompetens och förmåga att värdera och

ta del av information och tjänster via nätet. Digitaliseringskommissionen

föreslår att ”digitala servicecentra” ska inrättas för att alla ska kunna

använda grundläggande samhällstjänster. Folk- och skolbiblioteken i Håbo

är bara till viss del fungerande digitala servicecentra i dag. 2.1

 För att alla som bor utanför Bålsta tätort ska få en tillfredställande

biblioteksservice krävs nytänkande och eventuellt okonventionella

lösningar samt ökad samverkan. 2.3 och 2.4

 Antalet äldre personer över 80 år har ökat och förväntas fortsätta öka.

Samarbete med äldreomsorg och socialförvaltningen behövs för att

undersöka och skapa förutsättningar så att också människor med särskilda

behov får tillgång till biblioteksservice. 2.3

 För att synliggöra biblioteket och bibliotekets resurser, tjänster och

kompetenser så att alla får möjlighet att få del av dem behöver

marknadsföringen öka och bli bättre. 2.3

 Nuvarande bibliotekslokaler behöver förändras så att förutsättningar skapas

för Håbobornas olika, kreativa och mångsidiga sätt att använda biblioteket.

Biblioteket ska vara arena för medborgardialog och samarbete.

Kartläggning och analys inför nya lokaler för folkbiblioteket behöver

påbörjas för att den fysiska platsen bibliotek ska vara relevant även i

framtiden. 2.5

Uppföljning 
Uppföljning och utvärdering i form av olika mätningar ska ses som en del av 

verksamheternas ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser. 
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 TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
 Datum Vår beteckning 
 2016-06-30 KS 2015/00105 nr 68601 

 

 
Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en sammanfattande 

utvärdering av resultat kopplat till biblioteksplanen rapporteras av 

dokumentansvarig till kommunfullmäktige årligen. 

Beslutsunderlag 

– Kunskap, demokrati, bildning - biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 

2019 

  

__________ 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kultur och livsmiljö 

Barn- och utbildningsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Socialnämnden  

Plan- och utvecklingsavdelningen 
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biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bad libraries build collections  
Good libraries build service  
Great libraries build communities  
 
R. David Lankes  
Professor and Dean’s Scholar for New Librarianship at Syracuse University’s iSchool 
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Kunskap, demokrati, bildning -  
biblioteksplan för Håbo kommun 2016 – 2019 
Biblioteksplanen är ett styrdokument för all biblioteksverksamhet i Håbo kommun beslutad av 

kommunfullmäktige den XXXX. Den omfattar folkbiblioteken, biblioteken i grundskola och 

gymnasieskolan och biblioteksverksamhet inom fritidsverksamhet och vård och omsorg.  

Ansvariga nämnder för Biblioteksplanen är Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Vård- 

och omsorgsnämnden och Socialnämnden. 

Planen tydliggör hur biblioteksverksamheten bidrar till att uppnå vision och mål för Håbo kommun 

och hur den svarar mot de lagar som styr biblioteksverksamheten: Bibliotekslagen
1
 och Skollagen

2
. 

Biblioteksplanen har Håboborna i centrum. Med Håbobor menas alla som bor, arbetar eller vistas i 

kommunen.  

Biblioteksplanen ska följas upp, utvärderas och rapporteras till fullmäktige årligen. Planens strategier 

ska konkretiseras i årliga verksamhetsplaner. 

Biblioteksplanens innehåll 

1. 1 Utgångspunkter 

1.1. Vision för Håbo kommun 2030 och övriga styrdokument för kommunen 

1.2. Bibliotekslagen och skollagen 

1.3. Underlag som kommit fram under arbetet med biblioteksplanen 

1.4. Omvärldsanalys 

2. Målområden och strategier för all biblioteksverksamhet 

2.1. Delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling – aktivt medborgarskap och 

kunskapsutveckling 

2.2. Meningsfull fritid och livskvalitet - kulturupplevelser, berättelser, bildning  

2.3. Tillgång till biblioteksverksamhet 

2.4. Alla småbarn, barn och unga i Håbo ska ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet 

2.5. Det moderna biblioteket ska skapa förutsättningar för Håboborna och spegla Vision Håbo 

2030  

3. Framgångsfaktorer 

3.1. Samarbete och samverkan 

3.2. Medskapande och dialog 

3.3. Kompetensutveckling, delaktighet och ständig utveckling av arbetssätt 

4. Ansvar 

5. Uppföljning 

                                                        
1
 Bibliotekslag (SFS 2013:801) 

2
 Skollag (2010:800) 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Vision för Håbo kommun ”Vårt Håbo 2030” 

"I Håbo lever vi socialt hållbart och skapar det goda livet för alla. Det innebär ett öppet och 

demokratiskt samhälle som kännetecknas av jämlikhet, medbestämmande och där alla är delaktiga. Vi 

tar tillvara på varandras ambitioner, drivkrafter och kreativitet och formar något större. I Håbo har 

alla samma möjlighet att delta och växa".  

I arbetet med planen har visionen tolkats i ett demokrati-, kultur- och kunskapsperspektiv, vilket 

innebär att alla Håbobor:  

 Jämlikt kan ta del av information, kunskap och forskning för att utveckla kunskap och 

kreativitet och delta i det demokratiska samhällets utveckling 

 Möter nya tankar, upplevelser och kulturella uttryck för sin egen utveckling och för utveckling 

av samhället 

 Har tillgång till trygga, öppna, inspirerande och självklara mötesplatser, där alla är välkomna  

 Känner tillhörighet och sammanhang oavsett någon av de sju diskrimineringsgrunderna
3
 

 Kan styra sina livsval och är trygga med sin egen styrka och förmåga.  

Biblioteksverksamhetens uppdrag enligt lag är att verka för kunskapsutveckling, upplysning och 

bildning och därigenom vara redskap för demokrati. Biblioteksuppdraget stöder Vision Håbo 2030.  

 

1.2 Bibliotekslagen och skollagen 

Bibliotekslagens ändamålsparagraf (§2) gäller all offentligt finansierad biblioteksverksamhet; i Håbo 

omfattas både folkbibliotek och skolbibliotek, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. 

Bibliotekslagen §2:  

”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.” 

Bibliotekets grundläggande uppdrag, som det beskrivs i lagen, knyter an till Unescos 

folkbiblioteksmanifest
4
, som i sin tur bygger på FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

I skollagen
5
 anges att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

 

 

                                                        
3 Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsvariationer, sexuell läggning, ålder. 
4 Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest. Svenska Unescorådets skriftserie 2006:1 
5 Skollag (2010:800) 
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1.3 Fakta, synpunkter och idéer som kommit fram i arbetsprocessen 

Arbetet med planen har skett i dialog med avdelningen kultur- och livsmiljös medarbetare, 

kommunens ledning och andra förvaltningar (särskilt barn- och utbildningsförvaltningen), friskolorna, 

föreningslivet, företagare i kommunen samt biblioteksanvändare i olika åldrar.  

De fakta, synpunkter och idéer som framkommit i processen har bidragit till val och utformning av 

målområden och strategier. 

 

1.4 Omvärldsanalys - utmaningar för Håbo kommun och dess konsekvenser för 
biblioteksverksamheten 

Övergripande mål och strategier för Håbo åren 2016 – 2018, beslutade av Kommunfullmäktige, 

beskrivs i kommunens planeringsunderlag. Kommunens verksamheter ska bland annat: 

 stimulera möjligheter till meningsfull fritid 

 förbättra tillgången till mötesplatser och upplevelser 

 utveckla medborgardialogen för ökad delaktighet och kunskap om kommunens verksamheter 

 tillvarata och uppmuntra medarbetarnas kompetens och engagemang   

Den omvärldsbeskrivning som finns i underlaget beskriver fem trender, som nedan kort sammanfattas 

och kommenteras i biblioteksperspektiv. 

Globaliseringen leder till ökad rörlighet över landgränser för bland annat information, tjänster och 

människor. På det lokala planet leder det till ökad mångfald medan det globalt sett leder till 

homogenisering.  

Den ökade komplexitet som globaliseringen innebär ger biblioteksverksamheten en meningsfull roll 

att erbjuda både trygg tillhörighet i lokalsamhället och öppningar mot världen.  

Urbanisering innebär stark tillströmning till storstadsregionerna och i slutändan konkurrens om 

befolkningen där det gäller att skapa konkurrensfördelar gentemot närliggande kommuner.  

En attraktiv kultur- och biblioteksverksamhet är en profilfråga. 

Demografiska förändringar. Antalet äldre personer över 80 år ökar. Invandringen är ett 

befolkningstillskott, som också förväntas öka. Personer i tidig förvärvsaktiv ålder utgör den största 

gruppen utflyttare. 

Ökningen av antalet äldre ställer krav på uppsökande biblioteksverksamhet och ökad tillgänglighet 

för människor med funktionsvariationer. Biblioteken bidrar till inkludering genom att ge människor 

med olika etnisk bakgrund ingång i det svenska samhället.  

Ökad individualisering – en trend som tar sig uttryck i att medborgare ställer högre krav på valfrihet, 

inflytande och intresse för livskvalitet och självförverkligande.  

Kultur- och biblioteksverksamhet bidrar till livskvalitet och individuell utveckling. Biblioteken är 

arenor för det offentliga samtalet och kan fylla funktionen att vara samlingspunkt för kommunens 

dialog med medborgarna. 

Teknikutveckling är snabb och slår snabbt igenom i människors vardag och sätt att kommunicera. 

Följden av detta är ökat behov av användarkompetens.  

Det digitala innovationssamhället innebär ett överflöd av information, forskning och upplevelser. 

Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att navigera och skapa mening i det hyperkomplexa 

samhället.  
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2 Målområden och strategier för all biblioteksverksamhet  
Här beskrivs vad biblioteksverksamheten ska fokusera på under planperioden. Nedanstående 

målområdena gäller folkbiblioteket och biblioteken i grundskolan och gymnasieskolan. De strategier 

som finns för de olika målområdena gäller samtliga för folkbiblioteket och för skolbiblioteken i 

tillämpliga delar. 

 

2.1 Delaktighet i det demokratiska samhällets utveckling - aktivt 
medborgarskap och kunskapsutveckling 

Enligt bibliotekslagen ska biblioteket ”verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att 

bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning” och ”Verka för att öka kunskapen om hur 

informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.”
6
  

Biblioteket ska göra det möjligt för alla Håbobor att utveckla kunskap, kreativitet, nya tankar och 

förhållningssätt. Medborgarna ska ha fri och öppen tillgång till medier i alla format, professionell 

vägledning, program och aktiviteter för alla åldrar. Bibliotekens uppgift är att stödja medborgarna i att 

navigera och skapa mening i det växande flödet av information.  

Aktivt medborgarskap förutsätter kompetens och förmåga att värdera och ta del av information och 

tjänster via nätet. Digitaliseringskommissionen
7
 föreslår att ”digitala servicecentra” ska inrättas för att 

alla ska kunna använda grundläggande samhällstjänster. Folk- och skolbiblioteken i Håbo är i viss 

utsträckning redan nu digitala servicecentra. Under planperioden ska biblioteksverksamheten fokusera 

på att öka Håbobornas tillgänglighet till det digitala informationssamhället genom handledning och 

tillgång till digitala miljöer.  

Håbo folkbibliotek är en multifunktionell mötesplats med låga trösklar med målet att alla känna ska 

känna sig inkluderade och välkomna. Bibliotekets roll som dialogforum och demokratisk mötesplats 

bland annat som kommunens forum för dialog med medborgarna ska utvecklas.  

Biblioteket ska även vara en aktiv del av kommunens integrationsarbete genom att erbjuda nyanlända 

ingångar i samhället. 

 

  Strategier för delaktighet i det demokratiska samhället – aktivt medborgarskap och 

kunskapsutveckling: 

 - Aktivt stödja Håbobornas medie- och informationskompetens och digitala inkludering  

 - Utveckla biblioteket som mötesplats och demokratisk plattform för interaktiva möten, diskussion 

och dialog – bland annat medborgardialog 

 

 

2.2 Meningsfull fritid och livskvalitet - kulturupplevelser, berättelser, bildning  

                                                        
6 Bibliotekslag §7 (SFS 2013-801) 
7
 Gör Sverige i framtiden – digital kompetens (SOU 2015:28) 
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Enligt bibliotekslagen ska biblioteksverksamheten ”främja litteraturens ställning och intresset för 

bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt” och ”särskilt 

främja läsning och tillgången till litteratur”. 

Ett av biblioteksverksamhetens huvuduppdrag är att stimulera till läsning. Läskunnighet har 

grundläggande betydelse för att ta till sig kunskap, information och upplevelser. Litteraturen är också 

en del av kulturarvet och samtiden, som alla har rätt att vara delaktiga i.  

Håbo bibliotek bedriver läsfrämjande arbete, som bygger på lust och frivillighet. Främst riktar det sig 

till barn och unga, men även till vuxna. Ambitionen med det läsfrämjande arbetet är att öka 

läsmotivationen och bredda läsintresset. Biblioteket ska arbeta utifrån ett utvidgat textbegrepp d.v.s. 

berättelser kan förmedlas i många sätt och format utöver den tryckta boken, tidnings- eller 

tidskriftsartikeln: ljud, bilder, filmer, e-böcker och dataspel. 

Biblioteket ska bidra till att skapa tillhörighet och lokal identitet genom att vara en arena där olika 

aktörer kan synas och mötas och berätta sin historia om Håbo. Berättelser och kulturupplevelser är 

dörröppnare. Kring dessa kan exempelvis nya samarbeten programformer, skapar-verkstäder m.m. 

skapas.  

Det ”sociala” läsandet - intresset för att diskutera böcker med andra, höra författares tankar och 

djupdyka i skrivprocesser växer i hela landet. På biblioteket i Håbo tar det sig uttryck i bokcirklar, 

bokklubbar och ”hela Håbo läser”. Det sociala läsandet är en väg in i litteraturen och läsandet. 

 

 Strategier för meningsfull fritid och livskvalitet:  

 - Med berättelsen och kulturupplevelsen som utgångspunkt ska biblioteket stärka rollen som social 

nod och därigenom bidra till tillhörighet och sammanhang. 

- Utarbeta arbetssätt och metod för att i högre grad nå och interagera med målgruppen unga vuxna. 

 

 

2.3 Tillgång till biblioteksverksamhet 

Här avses tillgänglighet i vid mening i ett demokrati- och jämlikhetsperspektiv, som tillsammans med 

ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra verksamheten.  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla, vilket betonas i bibliotekslagen. Håbo bibliotek 

har anpassade medier för människor med olika läshinder.  

Den geografiska tillgängligheten varierar starkt beroende på var i kommunen man är bosatt. För att de 

20% av Håboborna som i dagsläget har långt till biblioteket ska få del av service och tjänster krävs 

nytänkande, och eventuellt okonventionella lösningar samt ökad samverkan. 

Håbo har procentuellt färre invånare med utländsk bakgrund än riksgenomsnittet, men antalet 

invandrare och flyktingar ökar. Biblioteket är ett strategiskt redskap för kommunens 

integrationsarbete.  

Eftersom Håbo är finskt förvaltningsområde ska biblioteksverksamheten aktivt stödja finska 

språkområdet. Hur övriga minoritetsspråk ska lyftas ska undersökas.  

Antalet äldre personer över 80 år har ökat och förväntas fortsätta öka. Samarbete med kommunens 

vård och omsorg är en förutsättning för att människor med funktionsvariationer och äldre-äldre ska få 

del av den livskvalitet som biblioteksservice innebär.  
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Håbo folkbibliotek är HBTQ-certifierat och ska ha ett normkritiskt förhållningssätt i utformningen av 

verksamheten. 

Det är en demokrati- och jämlikhetsfråga att marknadsföra biblioteket, dess kompetens och resurser, 

så att alla har kännedom om vad biblioteket kan erbjuda var och en. Det moderna bibliotekets många 

funktioner och resurser utöver bokutlåning är okända för många. 

 

 Strategier för att ge alla Håbobor tillgång till biblioteksverksamhet   

 - Söka lösningar för att göra biblioteksverksamheten tillgänglig utanför centralorten. 

 - Utveckla samarbeten, mediebestånd, aktiviteter för att ge Håbobor med annat modersmål än 

svenska, nyanlända och ensamkommande flyktingbarn tillgång till bibliotek och kulturupplevelser.  

 - Utveckla samarbete med äldreomsorg och socialförvaltningen för att undersöka och skapa 

förutsättningar så att också människor med särskilda behov får tillgång till biblioteksservice. 

 - Utveckla bibliotekets marknadsföring: synliggöra biblioteket och bibliotekets resurser, tjänster och 

kompetenser så att alla har möjlighet att få del av dem. 

 

 

2.4 Alla småbarn, barn och ungdomar i Håbo ska ha tillgång till kvalitativ 
biblioteksverksamhet  

Biblioteksverksamheten ska vara en integrerad del i kommunens arbete med barn och ungas 

lässtimulans, språkutveckling och medie- och informationskunnighet. Samarbetet ska ske både på 

operativ nivå och på ledningsnivå. 

Språkutveckling, läskunnighet och läsförståelse är huvudsakligen förskolans och skolans uppdrag. 

Folkbiblioteket har enligt bibliotekslagen uppdraget att främja läsning och barns och ungas 

språkutveckling och vänder sig till barn och unga på deras fritid.  

Bibliotekens kompetens i medie- och informationskunnighet (MIK) kan utnyttjas mer effektivt i skola 

och föräldrautbildning.  

 

Folkbiblioteket 

Enligt Bibliotekslagen ska folkbiblioteket ”ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för 

att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur 

utifrån deras behov och förutsättningar.” 

Håbo bibliotek har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet och arbetar med barns och ungas 

språk och läsande från spädbarnsåldern till ungdomen. Bibliotekets läsfrämjande arbete bygger på lust 

och frivillighet.  

Utformningen av bibliotekets verksamhet för barn ska följa barnkonventionens intentioner. Det ska 

vara möjligt för alla barn och unga i kommunen, oavsett var de bor, att få tillgång till bibliotekets 

verksamhet på sin fritid.  

För barn som kommer från läsovana hem kan biblioteket spela en avgörande roll. Biblioteket ska 

utveckla samarbete med fritids- och ungdomsverksamhet i syfte att nå läsovana barn och ungdomar: 

133



Förslag 2016-06-16 8 

Fritidshem i skolans regi, fritidsgårdar för ungdomar och föreningslivet samt verksamheter där 

ungdomar finns. 

Biblioteksverksamhet som riktar sig till förskolan ingår i folkbibliotekets ansvar. Samarbetet mellan 

förskolan och biblioteket ska fortsätta att utvecklas. Samarbetet med barnhälsovården (Språknätet – ett 

samarbete över sektorsgränserna) kring språkutveckling och högläsning ska fortsätta att utvecklas. 

 

Skolbibliotek - allmänt 

Kommunen svarar för att det finns skolbibliotek inom den egna verksamheten. Privata skolor har ett 

eget ansvar att ha skolbibliotek. Enligt läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan har rektor 

ansvaret för att eleverna får tillgång till skolbibliotek.  

Skolinspektionen anger följande att följande krav ska vara uppfyllda för att elever ska anses ha 

tillgång till skolbibliotek: 

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd 

från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas 

utbildning för att bidra till att nå målen för denna.  

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. 

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning 

 

Bibliotek i grundskolan 

Alla kommunens grundskolor har skolbibliotek. I tre av fyra rektorsområden finns fackutbildad 

bibliotekarie, men dessa bibliotekarieresurser är ojämnt fördelade mellan skolorna. Det finns tre 

privata skolor. En av dessa saknar skolbibliotek – ingen privat skola har fackutbildad bibliotekarie. 

Biblioteken i den kommunala grundskolan och grundsärskolan används som redskap för att uppnå 

skolans mål. För ett mer effektivt sätt att använda biblioteksresursen ska taxonomi
8
 för det interna 

samarbetet mellan skolbibliotek och undervisning utarbetas.  

 

Gymnasiebibliotek 

Gymnasiebiblioteket är samlokaliserat med folkbiblioteket och har fackutbildad 

gymnasiebibliotekarie. Biblioteksresursen är gemensam för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 

Genom intern marknadsföring och information ska bibliotekets resurser och kompetens bli synligare 

och tydligare i syfte att effektivisera utnyttjandet av biblioteket.  

Tillsammans med gymnasieledningen ska möjligheter till tydligare struktur för bibliotekets integrering 

i undervisningen undersökas. 

 

Strategier för att alla barn och unga ska ha tillgång till kvalitativ biblioteksverksamhet:  

- Folkbiblioteket: Söka lösningar för att även barn bosatta utanför centralorten ska nås av biblioteket. 

                                                        
8 Taxonomi är en hierarkisk nivågruppering. Inom biblioteks- och informationsvetenskap har den 
amerikanske forskaren David Loertscher utvecklat taxonomier som beskriver samarbete mellan 
skolbibliotekarie och lärare från låg grad av samarbete kring elevers lärande till allt högre grader av 

samarbete. 
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 - Grundskolorna i kommunen: Utarbeta en taxonomi för skolbibliotekets integration i undervisningen 

inom grundskolan 

 - Förskolan och folkbiblioteket: Utveckling av samarbetet kring språkförståelse och högläsning  

 - Grundskolorna, folkbiblioteket och gymnasieskolan: Samarbete kring medier och stöd för nyanlända 

och ensamkommande flyktingbarn 

 - Folkbiblioteket och de privata grundskolorna: Öka samarbetet bl.a. genom att erbjuda prissatta 

skolbibliotekstjänster  

 - Gymnasieskolan: utveckla marknadsföring och bibliotekets integrering i undervisningen. 

 - Folkbiblioteket, fritidshem, fritidsgårdar och föreningsverksamhet: Samarbete ska utvecklas för att 

nå fler barn och unga. 

 - Folkbiblioteket och barnhälsovården: Utveckling av samverkan kring små barns språkutveckling 

 

 

2.5 Det moderna biblioteket ska skapa förutsättningar för Håboborna och 
spegla ”Vision Håbo 2030”  

I kunskapssamhället är kreativitet och innovation förutsättningar för utveckling. Kultur och litteratur 

uppmuntrar och stimulerar människors kreativitet genom ett prövande, lekfullt och kritiskt 

förhållningssätt. Biblioteket ska vara en idélots och möjliggörare för Håboborna.  

För att bidra till att göra Håbo till en ännu bättre kommun för företagare ska biblioteket utveckla 

samarbeten och tjänster.  

Biblioteksrummets utformning skapar förutsättningar. Det är en fristad och en plats där alla vistas på 

lika villkor.  

Biblioteket i den digitala tidsåldern är ett föränderligt och intelligent rum – en miljö där det är 

spännande och inspirerande att vara. Där man kan ta del av kulturupplevelser och få inspiration och 

stöd för att utveckla sin kompetens och kreativitet (till exempel via ”maker-space”.)
9
 Biblioteket ska 

med andra ord vara både ett slags offentligt vardagsrum och verkstad. 

 

Strategier för det moderna biblioteket som skapar förutsättningar 

 - Utveckla de nuvarande bibliotekslokalerna så att förutsättningar skapas för Håbobornas olika, 

kreativa och mångsidiga sätt att använda biblioteket. Biblioteket ska vara arena för medborgardialog 

och samarbete. 

 - Börja arbetet med kartläggning och analys inför nya lokaler för folkbiblioteket. Den fysiska platsen 

bibliotek ska vara relevant även i framtiden  

- Utveckla samarbetet med Håbo Marknad och företagare i kommunen.  

 

                                                        
9 Maker-space är en plats som syftar till att främja utforskande i gränslandet mellan teknik, konst och 

hantverk och uppmuntra lekfullt meckande och driva innovation genom interdisciplinärt samarbete 
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3 Framgångsfaktorer  
Framgångsfaktorer är i det här sammanhanget faktorer som är viktiga i arbetet med strategierna och 

som har betydelse för att nå framgång inom målområdena.  
 

3.1 Samarbete och samverkan 

Samverkan och samarbete är nyckeln till ökad effektivitet och bättre resursanvändning. I arbetet med 

biblioteksplanen har värdet och behovet av samverkan och samarbete blivit tydligare.  

Samverkan ska bygga på gemensamt syfte där biblioteket och dess olika samarbetspartners bidrar med 

sin respektive kompetens, till exempel bibliotek inom äldrevåden där både omsorgspersonalens och 

bibliotekets kompetenser behövs för att ge livskvalitet i form av berättelser till de äldre. Samarbete är 

en förutsättning för bibliotekets uppsökande arbete och verksamhet utanför biblioteks lokaler.  

Biblioteket är även en strategisk resurs som kan användas i sammanhang utöver de som strikt ingår i 

uppdraget till exempel inkludering av flyktingbarn och planering av infrastruktur. 

Biblioteket ska även söka samverkan med det civila samhället.  

 

3.2 Medskapande och dialog  

Biblioteket ska spegla samhället idag. Verksamhetens innehåll ska vara relevant och utgå från 

Håbobornas behov och önskemål. Uppdraget och lagen skapar ramarna men innehållet skapas i dialog, 

tillsammans med Håboborna.  

Biblioteket ska vara en möjliggörare för Håbobornas tankar och idéer. Håboborna som medskapare 

och andra sätt att skapa delaktighet ska undersökas. Andra arrangörer t.ex. föreningslivet, företagarna 

kan bjudas in för till exempel aktiviteter och program inom ramen för bibliotekets uppdrag. 

Särskilt barn och unga ska ges mer inflytande över den verksamhet som vänder sig till dem. För dem 

ska biblioteket kunna ha rollen som möjliggörare och stödja eget genomförande och förverkligande av 

idéer.  

 

3.3 Kompetens, kompetensutveckling och ständig utveckling av arbetssätt 

Bibliotekspersonalens engagemang och kompetens ska uppmuntras och tas tillvara. Det är av 

avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet och utveckling och förutsätter delaktighet i alla led. 

Kompetens och arbetssätt ska både motsvara uppdraget och ligga i framkant för att bidra till dess 

utveckling. Därför behövs en kontinuerlig kompetensutveckling och ständig vidareutveckling av 

arbetssätt.  
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4 Ansvar  
En rad åtgärder behöver genomföras kopplat till respektive målområde och strategi i biblioteksplanen. 

Kommunstyrelsen och de övriga nämnderna ska beakta biblioteksplanen i sin budget och 

verksamhetsplanering. 

 
Verksamhetsplanernas mål, nyckelindikatorer och verksamhetsmått ska alla, med utgångspunkt från 

sitt ansvarsområde, spegla ambitionerna i visionen Vårt Håbo 2030, kommunfullmäktiges mål och 

strategier för perioden samt övriga antagna strategier, program och planer. Respektive nämnd/styrelse 

fattar beslut om relevanta mål, nyckelindikatorer och mått för budgetåret och följer upp och utvärderar 

resultaten i samband med del- och helårsrapporteringen. 

Kommunstyrelsens särskilda ansvar i biblioteksplanen 

 Att alla Håbobor har tillgång till kunskap, information och upplevelser via 

biblioteksverksamheten. 

 Samarbete med barn- och utbildningsnämnden om språkutveckling, läsförståelse och medie- och 

informationskunnighet 

Barn- och utbildningsnämndens särskilda ansvar i biblioteksplanen 

 Att alla elever har tillgång till skolbibliotek i grundskolan, gymnasieskolan. 

 Samarbete med folkbiblioteket om språkutveckling och läslust i förskolan 

 Samarbete med folkbiblioteket om språkutveckling, läsförståelse och medie- och 

informationskunnighet  

Vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens särskilda ansvar i biblioteksplanen 

 Samarbete med folkbiblioteket för att tillgängliggöra biblioteksverksamhet för människor med 

särskilda behov 

 

5 Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering i form av olika mätningar ska ses som en del av verksamheternas 

ordinarie mål- och kvalitetsstyrningsprocesser. 

 
Utöver nämndernas/styrelsernas ordinarie uppföljning ska en sammanfattande utvärdering av resultat 

kopplat till biblioteksplanen rapporteras av dokumentansvarig till kommunfullmäktige årligen. 

KB (Kungliga biblioteket ) har av regeringen fått uppdraget att följa upp hur kommunerna efterlever 

bibliotekslagen och vilket genomslag biblioteksplanerna har för verksamhetens resultat.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-02 KS 2016/00394 nr 68974 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i barn- och 
utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och Håbo 
Marknads AB samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Berglund (S) från uppdraget

som ledamot i barn- och utbildningsnämnden och därmed även från

uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.

2. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Berglund (S) från uppdraget

som ersättare i kommunfullmäktige.

3. Kommunfullmäktige entledigar Tommy Berglund (S) från uppdraget

som ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB.

4. Kommunfullmäktige utser N.N. till ledamot i barn- och

utbildningsnämnden i Tommy Berglunds (S) ställe.

5. Kommunfullmäktige utser N.N. till ersättare i styrelsen för Håbo

Marknads AB i Tommy Berglunds (S) ställe.

6. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ny ledamot

i Håbo kommuns fullmäktige.

7. Kommunfullmäktige uppmanar barn- och utbildningsnämnden att

förrätta fyllnadsval för att utse en ny ersättare i barn- och

utbildningsnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning 

Tommy Berglund (S) har begärt entledigande från samtliga politiska 

uppdrag i kommunen på grund av flytt.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2016-06-18

__________ 

Beslut skickas till 

Tommy Berglund (S) 

Valda 

Länsstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Ärende 21

138



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-02 KS 2016/00394 nr 68974 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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Från: Kommun 
Skickat: den 20 juni 2016 08:25 
Till: Kommunstyrelsen 
Ämne: VB: Frånträdande av politiska uppdrag 

Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Från: Tommy Berglund [mailto:betomberg@gmail.com] 
Skickat: den 18 juni 2016 10:53 

Till: Kommun 
Ämne: Frånträdande av politiska uppdrag 

Hej! 

På grund av att jag flyttar från kommunen i augusti kommer jag att lämna följande politiska 

uppdrag i Håbo kommun: 

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden 

Ersättare i Kommunfullmäktige 

Ersättare i styrelsen för Håbo Marknads AB 

Med vänlig hälsning 

Tommy Berglund 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-03 KS 2016/00399 nr 68980 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Tf. Kanslichef 
0171 525 02 
johan.utter@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige 
och ersättare i barn- och utbildningsnämnden, kommunala 
handikapprådet, kultur- och livsmiljöutskottet, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges valberedning, samt 
fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Johan Tolinsson (S) från uppdraget som

ledamot i kommunfullmäktige och därmed även från uppdraget som

ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

2. Kommunfullmäktige entledigar Johan Tolinsson (S) från uppdraget som

ersättare i kommunstyrelsen och därmed även från uppdraget som

ersättare i kommunala handikapprådet.

3. Kommunfullmäktige entledigar Johan Tolinsson (S) från uppdraget som

ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

4. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om en ny

sammanräkning utifrån 2014 års allmänna val, för att utse en ny ledamot

i Håbo kommuns fullmäktige.

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

valberedning, i Johan Tolinssons (S) ställe.

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

Johan Tolinssons (S) ställe.

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

utbildningsnämnden, i Johan Tolinssons (S) ställe.

8. Kommunfullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att förrätta fyllnadsval

för att utse ny ersättare i kommunala handikapprådet.

Sammanfattning 

Johan Tolinsson (S) har inkommit med begäran om entledigande från 

samtliga förtroendeuppdrag i Håbo kommun.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2016-06-13

__________ 

Ärende 22
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TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) 
Datum Vår beteckning 
2016-08-03 KS 2016/00399 nr 68980 

Beslut skickas till 

Johan Tolinsson (S) 

Valda 

Länsstyrelsen  

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunala handikapprådet 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-09 KS 2016/00437 nr 69585 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ordförande i styrelsen för Håbo 
Marknads AB samt fyllnadsval 

Förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Håkan Welin (L) från uppdraget som

ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Håbo Marknads AB.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ledamot i styrelsen för Håbo

Marknads AB i Håkan Welins (L) ställe..

3. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ordförande i styrelsen för Håbo

Marknads AB i Håkan Welins (L) ställe.

Sammanfattning 

Håkan Welin (L) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot tillika 

ordförande för Håbo Marknads AB.  

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2016-08-05

__________ 

Beslut skickas till 

Håkan Welin (L) 

Valda 

Håbo Marknads AB 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 23
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Från: Håkan Welin 
Skickat: den 5 augusti 2016 11:55 
Till: Agneta Hägglund; Ariel Pardo; ariel.pardo@topteam-ab.se; Pardo Ariel; 

Bengt Björkman; bengt@magiskpool.se; Björkman Bengt; Ralph 
Abrahamsson; Ralph Abrahamsson; Sara Ahlström; Ahlström Sara; 
Ahlström Sara; Gustaf af Jochnick; Harry Lövstav;  Harry Lövstav 
(harry.balsta@colorama.se) ; Peter Kilger; Peter Kilger; Tommy 
Berglund; betomberg@gmail.com; peter.alm@se.pwc.com; Bertil 
Berglund; Bertil Berglund; Per Nordenstam; Johan Utter; Carina Lund; 
Carina Lund 

Kopia: Lena Eklund-Gabrielsson; Ann-Mari Sundgren; Jenny Lindberg; Leif 
Nyrén 

Ämne: Avgång styrelseordförande HMAB 
Bifogade filer: Avgång styrelseordförande HMAB0001.pdf 

Härmed meddelar jag min avgång som styrelseordförande för Håbo Marknads AB gällande från 
och med idag. 

Jag har genom Lena Eklund-Gabrielsson meddelat Bolagsverket i enlighet med bifogad blankett. 

Under tiden fram till dess att ny ordförande utses formellt av Kommunfullmäktige är det Ralph 
Abrahamsson såsom varande vice ordförande som träder in i mitt ställe. 

Samtliga nycklar är lämnade till Lena E-G. 

Jag har inga övriga tillgångar eller tillgänglighet till bolaget från och med idag fredagen den 5 
augusti 2016 

Med vänliga hälsningar 

Håkan Welin (L)  
Ordförande Kultur och Livsmiljö 

Håbo kommun 

Mobil: 070 - 46 99 344 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00477 nr 69648 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i bygg- och 
miljönämnden samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Stefan Wallin (MP) från uppdraget som

ersättare i bygg- och miljönämnden.

2. Kommunfullmäktige utser N.N. till ny ersättare i bygg- och

miljönämnden i Stefan Wallins (MP) ställe.

Sammanfattning 

Stefan Wallin (MP) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

bygg- och miljönämnden.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt 

Uppföljning 

Ej aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2016-08-31

__________ 

Beslut skickas till 

Stefan Wallin (MP) 

Vald 

Bygg- och miljönämnden 

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 24
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Från: Stina Gabrielsson 
Skickat: den 1 september 2016 08:33 
Till: Stina Gabrielsson 
Ämne: VB: Jag önskar att lämna mitt uppdrag i Bygg och Miljö nämnden 
 
 

Från: stefan wallin [mailto:stefan.j.wallin@hotmail.com]  

Skickat: den 31 augusti 2016 21:34 
Till: Johan Utter 

Kopia: ; Christian Nordberg 
Ämne: Jag önskar att lämna mitt uppdrag i Bygg och Miljö nämnden 

 

Hej Johan 
Jag vill härmed meddela att jag omedelbar verkan lämnar mitt uppdrag som ersättare i Bygg och 
Miljönämnden. 
 
Bästa hälsningar 
Stefan Wallin 
Videvägen 14 
74631 Bålsta 

Personuppgifter 
skyddade (PuL)
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TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 
Datum Vår beteckning 
2016-09-12 KS 2016/00486 nr 69649 

Kommunstyrelsens kansli 
Johan Utter, Kommunsekreterare 
0171-525 02 
johan.utter@habo.se 

Entledigande från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen 
samt fyllnadsval 

Förslag till beslut  

1. Kommunfullmäktige entledigar Leif Lindqvist (V) från uppdraget som

ersättare i kommunstyrelsen.

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

Leif Lindqvists (V) ställe.

Sammanfattning 

Leif Lindqvist (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsen.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Ej aktuellt. 

Uppföljning 

Ej aktuellt. 

Beslutsunderlag 

– Avsägelse 2016-09-06

__________ 

Beslut skickas till 

Leif Lindqvist (V) 

Vald 

Kommunstyrelsen  

Löneadministration 

Förtroendemannaregister 

Ärende 25
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