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Beslutande  

Ledamöter Helene Zeland Bodin (C), Ordförande 

Catherine Öhrqvist (M), 1:e vice ordförande 

Per-Arne Öhman (M) 

Fred Rydberg (KD) 

Agneta Hägglund (S) 

Fredrik Anderstedt (S) 

Owe Fröjd (Båp) 

Michael Rubbestad (SD) 

Christian Nordberg (M) 

Tommy Lövgren (SD) 

Övriga närvarande  

Ersättare Björn Green (M) 

Mats Engelmark (C) 

Gunilla Alm (L), ersättare för Kjell Dufvenberg (L) 

Lars-Göran Bromander (S), ersättare för Helene Cranser (S) 

Sven Erkert (S), ersättare för Sven-Olov Dväring (S) 

Petri Piiroinen (SD) 

  
Tjänstemän Teresa Zetterblad, kommundirektör, Robert Jägare, kanslichef, Johan Bergman, 

ledningssamordnare, Mats Eriksson, samhällsbyggnadschef, Åsa Odelfalk, chef 
planeringsavdelningen, Mikael Mortensen, tf. ekonomichef, Nina Aldén, 
hållbarhetsstrateg, Douglas Carlsson, planarkitekt, Anett Wass, kommunekolog, 
Louise Lightowler, säkerhetschef, Linda Apelqvist, kommunsekreterare, Jessica 
Thorsell, kommunsekreterare.  
 

  

Justering  

Justerare  

Tid och plats Kl. 13.00 torsdagen den 15 december 2022, Övergransalen 

Justerade paragrafer §§ 360- 382 

  

Ajournering Kl. 10.27- 10.38, paus.  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Jessica Thorsell  

 
 

  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Ordförande Helene Zeland Bodin  

 

Justerare  

 

Fredrik Anderstedt 

 
 

 

Christian Nordberg 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen  

 

 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2022-12-12 

Datum för 
anslags uppsättande 2022-12-15 

Datum för 
anslags nedtagande 2023-01-05 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, kommunledningsförvaltningen, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Jessica Thorsell  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Innehållsförteckning 

§ 360 Dnr 2022/01645 
Mötets öppnande ........................................................................................................... 6 

§ 361 Dnr 2022/00223 
Information från kommundirektör ................................................................................. 7 

§ 362 Dnr 2022/01643 
Val till Avfall Sveriges Styrelse och revision ............................................................... 8 

§ 363 Dnr 2016/00263 
Detaljplan 434, för Bista 15:7 och del av 15:1, Chemetall ........................................... 9 

§ 364 Dnr 2022/01464 
Avgränsning nytt kommunalt naturreservat Lillsjön ................................................... 10 

§ 365 Dnr 2022/01554 
Beslut om nya val av byggnader för solceller samt solceller vid 
nybyggnation ............................................................................................................... 12 

§ 366 Dnr 2021/00063 
Riktlinjer för exploateringsavtal .................................................................................. 14 

§ 367 Dnr 2022/01599 
Information från samhällsbyggnadschef ..................................................................... 15 

§ 368 Dnr 2022/01527 
Attesträtt 2023 Kommunstyrelsen ............................................................................... 16 

§ 369 Dnr 2022/01600 
Information från ekonomiavdelningen ........................................................................ 17 

§ 370 Dnr 2022/01480 
Revidering av arvodesregler ........................................................................................ 18 

§ 371 Dnr 2022/01479 
Revidering av reglementen - politisk organisation ...................................................... 20 

§ 372 Dnr 2022/01064 
Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen ............................................ 22 

§ 373 Dnr 2022/01639 
Teknisk nämnd ............................................................................................................ 23 

§ 374 Dnr 2022/01002 
Motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget ................................................................... 24 

§ 375 Dnr 2022/01010 
Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng .......................................................... 25 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 376 Dnr 2022/01594 
Återrapportering av medborgarförslag och motioner .................................................. 26 

§ 377 Dnr 2022/01647 
Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-12 .............. 27 

§ 378 Dnr 2022/01652 
Redovisning av delegationsbeslut till Kommunstyrelsens sammanträde 
2022-12-12 .................................................................................................................. 28 

§ 379 Dnr 2022/01651 
Redovisning av skrivelser inkomna till kommunstyrelsens sammanträde 
2022-12-12 .................................................................................................................. 30 

§ 380 Dnr 2022/01337 
Informationsärende gällande tillträdande för ledamöter och ersättare i 
styrelsen för Håbohus AB ........................................................................................... 31 

§ 381 Dnr 2022/01646 
Övriga frågor ............................................................................................................... 32 

§ 382 Dnr 2022/01673 
Övrig fråga: GDPR ...................................................................................................... 33 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 360 Dnr 2022/01645  

Mötets öppnande 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Fredrik Anderstedt (S) och Christian Nordberg 
(M) till justerare av dagens protokoll.  

2. Dagordningen fastställs med nedanstående ändringar/tillägg.   

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen låter kontrollera närvaron och utser två justerare att jämte 
ordföranden justera protokollet. Dagordningen fastställs med nedanstående 
ändringar och tillägg.  

Ändringar: 

Val till Avfall Sveriges styrelse och revision, blir ett informationsärende.  

Ärende 11 och 12 byter plats i dagordningen och direktjusteras.  

Nya ärenden:  

Remiss, lokal och regional klimatomställning tas under information från 
samhällsbyggnadschef. 

Informationsärende gällande tillträdande för ledamöter och ersättare för 
Håbohus AB. 

Övriga frågor.  

Owe Fröjd (Båp):  
GDPR.      

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning.      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 361 Dnr 2022/00223  

Information från kommundirektör  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.  

Sammanfattning  

Kommundirektör Teresa Zetterblad informerar bland annat om processen 
med Roslagsvatten, om målarbetet för kommunstyrelsen och om nytecknat 
medborgarlöfte. Fortsatt information om möten med bland annat Svenskt 
Näringsliv, Kommunala pensionärsrådet, Kommunala funktionsrättsrådet 
samt om rekrytering av förvaltningschefer 

Säkerhetschef Louise Lightowler informerar krisberedskapsveckan, där 
syftet var att öva kapaciteten i beredskapsköket och transport till 
verksamheterna.   

Beslutsunderlag 

Muntligt.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 362 Dnr 2022/01643  

Val till Avfall Sveriges Styrelse och revision 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  

Avfall Sveriges valberedning har översänt intresseförfrågan för 
nomineringar till Avfall Sveriges styrelse och revision. 

Håbo kommun ges tillfälle att nominera personer som valberedningen, efter 
sin beredning, kan föreslå till att ingå i styrelse eller revison för Avfall 
Sverige. 

Diskussion förs om nomineringar som kommer ske på Kommunfullmäktige.      

Beslutsunderlag 

Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision, med bilaga   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 363 Dnr 2016/00263  

Detaljplan 434, för Bista 15:7 och del av 15:1, 
Chemetall 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att sända ut detaljplan 434, 
Detaljplan för Bista 15:7 och del av 15:1 på granskning. 

2. Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen.  

Sammanfattning  

Under våren 2022 fattade kommunstyrelsen beslut om samråd för detaljplan 
för Bista 15:7 och del av 15:1. Detaljplanen har nu varit på samråd varefter 
inkomna synpunkter har bearbetats och sammanställts i en 
samrådsredogörelse. Ett reviderat planförslag med uppdaterad plankarta och 
kompletterad dagvattenutredning har tagits fram för granskning.  

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av verksamhet, kontor och 
handel samt etablering av idrottshall och restaurang på fastigheten Bista 
15:7. Fastigheten har redan en större byggnad som används för 
verksamheter, kontor och handel men är inte detaljplanelagd.  

Beslutsunderlag 

– Plankarta 

– Planbeskrivning 

– Samrådsredogörelse 

– Bilaga till dagvattenutredning, Norconsult 2022 

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Planeringsavdelningen  
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§ 364 Dnr 2022/01464  

Avgränsning nytt kommunalt naturreservat Lillsjön 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att en workshop ska ordnas för 
kommunstyrelsen under våren 2023.    

Sammanfattning  

Under 2020 beslutade kommunstyrelsen att teckna hållbarhetslöften för 
Ekosystem och biologisk mångfald (KS 20200914 §173). Ett av löftena 
lyder "Öka andelen skyddad skog genom frivilliga avsättningar och formellt 
skydd". Som aktivitet för att uppnå detta löfte finns det angivet att Håbo 
kommun ska bilda minst ett nytt naturreservat till 2023. 

Att ta fram ett beslutsunderlag för ett nytt kommunalt naturreservat omfattar 
flera delmoment som bland annat omfattar avgränsning av område. 
Avgränsningen behövs för att kunna ta fram ett förslag till skötselplan och 
föreskrifter liksom för att ansöka om förhandsbesked om 
markåtkomstbidrag från staten. På KS 2022-03-14 beslutades det därför 
även att förvaltningen skulle återkomma till kommunstyrelsen med ett 
förslag till reservatsavgränsning. 

Avgränsningen som föreslås omfattar en areal på cirka 68 ha (se bilaga 1). 
Av denna areal äger kommunen cirka 47 ha och resterande areal omfattar 
privatägd mark. Förslaget till avgränsningen omfamnar till största del 
områdets höga naturvärden enligt kommunens naturvårdsplan och även en 
betydande del av de fornlämningar i form av hålvägar, torplämningar och 
gränsrösen som finns i området kring Lillsjön.  Ett naturreservat med dessa 
avgränsningar kommer kunna utgöra ett viktigt kärnområde för biologisk 
mångfald och rekreation i det gröna samband som sträcker sig genom 
området och som är förlängningen av Görvälnkilen från Stockholm. 

Avgränsningen är i detta skede ett förslag som kommer utgöra grund i det 
vidare arbetet. Mindre justeringar kan komma att behöva göras efterhand 
som arbetet fortskrider. Den slutliga avgränsningen bestäms i samband med 
att reservatet beslutas av kommunfullmäktige och därmed vinner laga kraft.   

Beslutsunderlag 

– Bilaga 1 Förslag avgränsning naturreservat Lillsjön 

– Bilaga 2 Skyddszon bergrum   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe Fröjd (Båp) och Fredrik Anderstedt (S) yrkar återremiss av ärendet.  
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Catherine Öhrqvist yrkar återremiss samt att en workshop i frågan ska 
ordnas för kommunstyrelsen.       

Beslutsgång 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslutar att en workshop i 
frågan ska ordnas för kommunstyrelsen och finner att så är fallet.       

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 365 Dnr 2022/01554  

Beslut om nya val av byggnader för solceller samt 
solceller vid nybyggnation 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att välja ut och prioritera kommunala fastigheter för installation av 
solceller. Installationer kommer att ske löpande med start under 2023 inom 
ramen för beviljad investeringsbudget.   

2. Tidigare beslut gällande det tio fastigheterna utsedda för att få solfångare 
på taket upphör att gälla, installation av solel i kommunens fastigheter Dnr 
2018/00816 – KS § 230.  

3. Kommunstyrelsen beslutar att i alla nya fastighetsinvesteringsprojekt 
utreda lämplighet för solenergi. Om byggnaden bedöms lämplig skall 
solceller installeras. Riktlinjer för investeringsprojekt kompletteras med 
detta beslut för nybyggnation.   

Sammanfattning  

Tekniska avdelningen fick uppdrag 2018 att i kommunen, där det är 
lämpligt, installera solceller för produktion av el alternativt värme 
kommunens fastigheter.  

Utredningen har lyft fram tio kommunala fastigheter, varav en är 
kommunhuset där det solceller redan är installerat och i drift.  

När Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat vidare på dessa nio 
kvarvarande fastigheter anser förvaltningen att några objekt bör ersättas med 
nybyggda fastigheter.  

Ett antal nya byggnader har uppförts sedan tidigare utredning genomfördes 
vilket resulterar i att det finns vissa mer lämpade byggnader än de som 
angivits i tidigare beslut.  

För energieffektivisering och en hållbar framtid bör samtliga nya 
byggobjekt som beslutas att byggas och som är lämpade för solenergi förses 
med solceller.   

Beslutsunderlag 

Beslut 2018/00816 – KS § 230 
Motion, solel från ärende 2015/00235   

Beslutsgång 

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

”Vi Socialdemokrater lämnade redan in en motion 2015 om att sätta upp 
solpaneler på taken. Den togs emot positiv men tyvärr så har det inte hänt så 
mycket först nu. Dock så brukar det sägas att det bästa tillfället att plantera 
ett träd var för 20 år sedan. Det näst bästa tillfället är nu. Det är samma med 
solpaneler. Det bästa hade varit att sätta upp dem 2015. Det näst bästa är att 
göra det nu.” 

För Socialdemokraterna Fredrik Anderstedt    

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Fastighetsenheten  
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Avdelningschef för projekt- och fastighetsavdelningen  
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§ 366 Dnr 2021/00063  

Riktlinjer för exploateringsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner Riktlinjer för exploateringsavtal, daterad 
2022-11-03 

2. Riktlinjer för exploateringsavtal börja gälla efter att Kommunfullmäktiges 
beslut vinner laga kraft och gäller fram till att nya riktlinjer för 
exploateringsavtal beslutas av Kommunfullmäktige.   

Sammanfattning  

Enligt Plan och bygglagen 6 kap § 39 ska en kommun som avser att ingå 
exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för 
sådana. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
medfinansieringsersättning om detta avser tillämpas samt andra 
förhållanden som är av betydelse för att exploatören ska kunna bedöma 
konsekvenserna av att ingå ett exploateringsavtal.  

Håbo kommun har i dagsläget ingen riktlinje för exploateringsavtal och då 
kommunen avser att även i fortsättningen teckna exploateringsavtal behöver 
kommunen anta riktlinjer för exploateringsavtal.       

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för exploateringsavtal, daterad 2022-11-03   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 367 Dnr 2022/01599  

Information från samhällsbyggnadschef 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar informationen gällande ett samordnat arbete 
för energibesparande åtgärder.    

2. Kommunstyrelsen godkänner yttrande gällande förpackningsinsamling.  

3. Kommunstyrelsen godkänner yttrande gällande remissen Lokal och 
regional klimatomställning.     

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadschef Mats Eriksson informerar om kommunernas nya 
ansvar för förpackningsinsamling samt om det yttrande som har skickats 
med anledning av detta. Information ges även om ett samordnat arbete 
gällande energibesparande åtgärder.  

Hållbarhetsstrateg Nina Aldén informerar om remissen, lokal och regional 
klimatomställning, samt om yttrande.      

Beslutsunderlag 

Muntligt.      

Beslutsgång 

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

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna yttranden och 
finner att så är fallet.      

Protokollsanteckning 

”Det är olycklig när vi ska fatta beslut på ärenden utan förberedelse och utan 
underlag. Har förståelse för att det kom sent men det är trots allt ett beslut 
som fattas i mitt/vårt namn och allt jag fått som information är en mycket 
kort muntlig dragning.” 

För Socialdemokraterna Fredrik Anderstedt    
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§ 368 Dnr 2022/01527  

Attesträtt 2023 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge attesträtt för år 2023 till angivna personer i 
bilaga.   

Sammanfattning  

Kommunens attestreglemente reglerar hur kommunen ekonomiska 
transaktioner ska godkännas för att en tillräcklig intern kontroll ska 
upprätthållas.  
 
Respektive nämnd är ansvarig för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och har därmed att säkerställa att bestämmelser enligt 
attestreglemente iakttas. 

Attestförteckningen i bilaga upptar både attestanter som utses av kommun-
styrelsen genom beslut och attestanter som utses av kommundirektör 
respektive förvaltningschef för samhällsbyggnad, som information. 

Förteckningen aktualiseras årligen i berörd nämnd.    

Beslutsunderlag 

Attestförteckning 2023 Kommunstyrelsen   

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Ekonomiavdelningen 
Samhällbyggnadsförvaltningen 
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§ 369 Dnr 2022/01600  

Information från ekonomiavdelningen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.       

Sammanfattning  

Tf. ekonomichef Mikael Mortensen informerar om att detaljbudgetarbetet 
för 2023 pågår, att arbetet med årsredovisning för 2022 är påbörjad, att 
planeringen av budgetprocessen 2024 är påbörjad samt om 
färdtjänstupphandling.       

Beslutsunderlag 

Muntligt.      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 370 Dnr 2022/01480  

Revidering av arvodesregler 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige antar reviderat förslag till arvodesregler och 
reviderat förslag till uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd 
och gruppledare, frånsett gruppledare utan rådspost, att gälla från 2023-01-
01. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare arvodesregler, antagna 2018-12-
10, § 165, upphör att gälla från 2023-01-01. 

3. Arvodena för gruppledare utan rådspost ändras till 12 procent i grundstöd, 
samt till 2 procent i rörligt mandatstöd, och ändras i förslaget till nya 
arvodesregler. 

4. Arvodet till ordförande i valnämnden ändrats till 4 % och vice ordförande 
i valnämnden till 2%. För ordförande och vice ordförande i valnämnden 
utgå sammanträdesarvode/förättningsarvode. 
 
5. Ökade kostnader för gruppledararvodet finansieras inom ramen för 
Kommunstyrelsens budget för att inte belasta övriga verksamheter.    
 

Sammanfattning  

Gruppledarna i kommunfullmäktige har inför mandatperioden 2023-2026 
gått igenom arvodesreglerna. Kommunfullmäktige har behandlat ett ärende 
där ett antal förslag till förändringar diskuterades och har uppdragit åt 
kommunstyrelsen att ta fram förslag till nödvändiga förändringar för 
fastställande i kommunfullmäktige. Efter ytterligare överläggningar mellan 
gruppledarna har ett förslag till förändringar tagits fram.      

Beslutsunderlag 

– Reviderat förslag till arvodesregler 

– Reviderad uppdragsbeskrivning för kommunalråd, oppositionsråd och 
gruppledare   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe fröjd (Båp) yrkar:  

1. Bifall till förslaget enligt tjänsteskrivningen, frånsett arvodet till 
gruppledare utan rådspost.  
2. Arvodena för gruppledare utan rådspost ändras till 12 procent i grundstöd, 
samt till 2 procent i rörligt mandatstöd, och ändras i förslaget till nya 
arvodesregler 
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3. Arvodet till ordförande i valnämnden ändrats till 4% och vice ordförande 
i valnämnden till 2%. För ordförande och vice ordförande i valnämnden 
utgå sammanträdesarvode/förättningsarvode. 
4, Ökade kostnader för gruppledararvodet finansieras inom ramen för 
Kommunstyrelsens budget för att inte belasta övriga verksamheter.  
 
Per-Arne Öhman (M) yrkar bifall till Owe Fröjds (Båp) yrkande.      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut i tjänsteskrivelsen samt med Owe Fröjds (Båp) tillägg och finner att 
så är fallet.          

 

Protokollsanteckning 

Protokollsanteckning Alliansen i Håbo KS 2022-12-12 

Ärende 11 Revidering av arvodesregler   

Mot bakgrund av det ekonomiska läge som vi befinner oss i och då vi har en 
ansträngd ekonomi är detta beslut inte helt självklart för Alliansen.  

Att höja gruppledararvodet så som föreslaget är dock en liten summa i det 
stora hela och det finns pengar i budgeten avsatta för styrning och ledning.  

Beslutet att höja gruppledararvodet innebär att de mindre partierna ges 
möjlighet att i större utsträckning kunna vara delaktiga i möten och tillvarata 
sina intressen vilket vi anser vara viktigt ur ett demokratiskt perspektiv. 

För Alliansen i Håbo 

 

Helene Zeland Bodin (C) KSO 

Catherine Öhrqvist (M) vice KSO  

Per-Arne Öhman (M) 

Christian Nordberg (M) 

Fred Rydberg (KD) 

Björn Green (M) 

Mats Engelmark (C) 
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§ 371 Dnr 2022/01479  

Revidering av reglementen - politisk organisation 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Reviderat förslag till reglemente för socialnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden fastställs att gälla från 2023-01-01.  

2. Reviderat förslag till reglemente för nämnder i Håbo kommun fastställs 
att gälla från och med 2023-01-01. 

3. Reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen fastställs att gälla 
från och med 2023-01-01.  

4. Reviderat förslag till reglemente för Krisledningsnämnden fastställs att 
gälla från 2023-01-01.  

5. Reglemente för vård- och omsorgsnämnden, fastställt 2022-11-07 § 153, 
upphör att gälla från 2023-01-01. 

6. Reglemente för socialnämnden, fastställt 2020-06-29, § 58, upphör att 
gälla från 2023-01-01. 

7. Reglemente för nämnder i Håbo kommun, fastställt 2020-04-14, § 37, 
upphör att gälla från 2023-01-01.  

8. Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt 2021-12-13, § 178, upphör att 
gälla. från 2023-01-01. 

9. Reglemente för krisledningsnämnden, fastställt KF 2018-12-10, §174, 
upphör att gälla från 2023-01-01.  

10. Paragrafen justeras omedelbart.       

Sammanfattning  

Gruppledarna i kommunfullmäktige har inför mandatperioden 2023-2026 
analyserat den politiska organisationen. Kommunfullmäktige tar den 7 
november ställning till ett antal förslag som har blivit resultatet av dessa 
överläggningar. Kommunledningsförvaltningen föreslår ändringar i fem 
reglementen till följd av de förda diskussionerna om uppdragens omfattning 
och arbetsformer      

Beslutsunderlag 

– Reglemente för Håbo kommuns nämnder 

–  Reglemente för kommunstyrelsen 

– Reglemente för krisledningsnämnden 
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– Reglemente för socialnämnden 

– Reglemente för vård- och omsorgsnämnden      

Beslutsgång 

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

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 372 Dnr 2022/01064  

Revidering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner bifogat förslag till delegationsordning. 

2. Kommunstyrelsen upphäver delegationsordning beslutad 2022-06-13, § 
154.    

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har gått igenom kommunstyrelsens 
delegationsordning eftersom den har befunnits vara i behov av översyn. 
Vissa hänvisningar har blivit inaktuella och ibland har också otydligheter 
uppmärksammats i materialet.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner den 
reviderade delegationsordningen.   

Beslutsunderlag 

– Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen    

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Avdelningschefer vid kommunledningsförvaltningen 
Hemsida  

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 373 Dnr 2022/01639  

Teknisk nämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en teknisk nämnd, med återrapportering på 
kommunstyrelsen i maj 2023.        

Sammanfattning  

Fråga om teknisk nämnd diskuteras och kommundirektören ges i uppdrag 
att utreda förutsättningarna för att inrätta en teknisk nämnd.       

Beslutsgång 

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

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kommundirektören 
Uppdragslista 
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§ 374 Dnr 2022/01002  

Motion: 15-minuterstrafik på pendeltåget  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till 
samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning i motionens förslag är att 
invänta resultatet från den planerade åtgärdsvalsstudien ”ÅVS: Utvecklad 
spårbunden kollektivtrafik till Bro och Bålsta” innan politiska och rättsliga 
diskussioner inleds.    

En politisk diskussion med Trafikverket ska däremot inledas om ÅVSen 
inte startar under våren 2023.   

Beslutsunderlag 

Motion 15-minutersstrafik på pendeltåget 2022-06-11    

Beslutsgång 

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

 

 
 
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 375 Dnr 2022/01010  

Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionens förslag med hänvisning till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömning.     

Sammanfattning  

Bålstapartiet har 2022-06-13 inkommit med en motion till 
kommunfullmäktige med förslag att undersöka behov och möjligheter för 
ytterligare förskolor enligt villa-/parhusmodell i Krägga och Viby äng. En 
liknande motion lämnades in 2018. 

I Håbo kommun finns inget behov att utöka antalet förskolor då befintliga 
täcker dagens behov samt flera år framöver enligt befolkningsprognosen. 
Förskolor kan inte byggas om till bostäder utan en detaljplaneändring.  

I Viby Äng finns en kommunägd skoltomt men inget behov av förskola. I 
Krägga är tomten privatägd och närliggande förskolor täcker behovet av 
förskoleplatser. 

Förvaltningen bedömer att behovet för förskolor enligt villa-/parhusmodell 
varken finns eller är möjligt i Viby Äng och Krägga.  

Beslutsunderlag 

– Motion: Nya förskolor i Krägga och Viby Äng 2022-06-11, dok.nr. 
110169 

– Yttrande Barn- och utbildningsnämnden BoU 2022/00183 nr 64352, 
dok.nr. 112796   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt förslag till 
beslut och finner att så är fallet.          
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§ 376 Dnr 2022/01594  

Återrapportering av medborgarförslag och motioner 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen.   

Sammanfattning  

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

Beslutsunderlag 

– Anmälda medborgarförslag 

– Anmälda motioner   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 377 Dnr 2022/01647  

Redovisning av protokoll till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-12-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar redovisade protokoll     

Sammanfattning  

Följande protokoll har inkommit eller upprättats sedan den senaste 
redovisningen av protokoll vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-28 

- Beslut-202200035-BOU-§ 170 Stipendium till årskurs 9 ur stiftelsen 
Skolsamfond 

- Protokoll Ungdomsråd 2022-10-13 

- Protokollsutdrag 20221004  grundläggande granskning kultur och 
fritidsnämnden 

- Beslut-202200013-SN-§ 53 Revision grundläggande granskning 2021 

- Beslut-202100022-VON-§ 63 Yttrande över Revisionsrapport styrning, 
uppföljning och kontroll av verksamheten 

- Protokoll KomSam 2022-11-15 

- Protokoll KLF Sam 2022-11-15 

- Protokoll Håbohus AB extra bolagsstämma 2022-10-12  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera redovisade 
prorokoll och finner att så är fallet.      
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§ 378 Dnr 2022/01652  

Redovisning av delegationsbeslut till 
Kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut   

Sammanfattning  

Följande beslut för perioden 2022-11-21 – 2022-12-02 föreligger:  

Anställningsbeslut/anställningsinformation inkomna till löneenheten från: 

Kommunstyrelsens förvaltning 

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Bygg- och miljöförvaltningen  

Kultur- och fritidsförvaltningen   

Övrig personaldelegation  

Enskilda beslut   

Beslut fattade inom kommunstyrelsens förvaltning, separat förteckning  

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

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

Beslutsunderlag 

– Anställningsbeslut/anställningsinformation/övrig personaldelegation 

– Delegationsbeslut avseende avslut av anställning utöver lagstadgade 
förmåner 

– Redovisning av delegationsbeslut, upphandlingsenheten okt - nov 2022 

– Delegeringslista kommunstyrelsens förvaltning, perioden 2022-11-21 – 
2022-12-02     



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(33) 

 Sammanträdesdatum  

 2022-12-12  

Kommunstyrelsen    

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att godkänna 
redovisningen och finner att så är fallet.      
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§ 379 Dnr 2022/01651  

Redovisning av skrivelser inkomna till 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-12-12 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen   

Sammanfattning  

Följande skrivelser har inkommit sedan den senaste redovisningen vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2022-11-28  

- Mail till KS dec.22 ABC 

- Medborgarlöfte Håbo kommun 2023   

Beslutsunderlag 

Enligt ovan   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att notera 
informationen och finner att så är fallet.      
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§ 380 Dnr 2022/01337  

Informationsärende gällande tillträdande för ledamöter 
och ersättare i styrelsen för Håbohus AB 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige förkortar mandatperioden för ledamöter och 
ersättare i styrelsen för Håbohus AB till 2022-12-31.  

2. Mandatperioden för nya ledamöter och ersättare i styrelsen för Håbohus 
AB beslutas att börja gälla 2023-01-01.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige fattade 2022-12-05 § 176 beslut om ledamöter och 
ersättare i styrelsen för Håbohus AB. Fredrik Anderstedt (S) väcker frågan 
om mandatperiodens tid. .  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Owe fröjd (Båp) yrkar att kommunfullmäktige förkortar mandatperioden för 
ledamöter och ersättare i styrelsen för Håbohus AB till 2022-12-31 samt att 
mandatperioden för nya ledamöter och ersättare i styrelsen för Håbohus AB 
beslutas att börja gälla 2023-01-01      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Owe Fröjds 
(Båp) förslag till beslut och finner att så är fallet.          
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§ 381 Dnr 2022/01646  

Övriga frågor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att övriga frågor läggs till dagordningen.  

Sammanfattning  

Vid beslut om dagordning frågar ordföranden om dagordningen kan 
fastställas med övriga frågor och finner att så är fallet.       
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§ 382 Dnr 2022/01673  

Övrig fråga: GDPR 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen och lägger frågan till handlingarna.       

Sammanfattning  

Owe Fröjd (Båp) väcker frågan om sekretessmarkerade ledamöter i 
Assistenten samt maskning av medborgarförslag. Kansliet vid 
kommunledningsförvaltningen tar med sig frågorna.       

Beslutsgång 

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

 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Kansliet, kommunledningsförvaltningen 
 
 


