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Ajournering - 
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§ 159 Dnr 2021/00001  

Mötets öppnande  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Fredrik Anderstedt (S) till justerare 

av dagens protokoll. 

2. Dagordningen fastställs.  

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott låter kontrollera närvaron och utser en 

justerare att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Dagordningen 

fastställs.  

Beslutsunderlag 

Föreliggande dagordning 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet fastställer dagordningen och finner 

att så är fallet. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”I protokollet till KSAU 20210714 så har det i §157 tyvärr fallit bort ett 

”inte” vilket jag inte uppmärksammade.  

Rätt text ska vara  

” Agneta Hägglund (S) vill ha till protokollet att med anledning av de 

besparingsåtgärder som kommer behövas så står socialdemokraterna inte 

bakom överenskommelsen som är gjord med personen i personalärende 2, 

eftersom den INTE överensstämmer med det tidigare beslutet i 

kommunstyrelsens arbetsutskott samt att den nu påbörjade åtgärdsplanen 

kan innebära avveckling av tjänster.” 

Fredrik Anderstedt ” 
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§ 160 Dnr 2021/00003  

Information från personalavdelningen  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att ta fram ett 

utbildningspaket om arbetsmiljöfrågor.  

Sammanfattning  

Personalchefen informerar: 

- Två kandidater till tjänsten som tillförordnad kommundirektör 

- Ett par grundläggande krav på tjänsten är att man ska kunna tillträda snart 

och kunna beredningsarbetet 

- I fråga om den fasta kommundirektörstjänsten så har man träffat en 

kandidat. Tyvärr har någon publicerat den personens namn på sociala 

medier vilket är olyckligt. Liselotte Grahn Elg (M) föreslår att KSAU ställer 

sig bakom att man inte på sociala medier publicerar namnet på den person 

som söker en tjänst.  

- Beslut om arbetsmiljö taget på fullmäktige den 14 juni 

- Ny handbok om arbetsmiljöansvaret m m färdigställs inom någon vecka.  

- Utbildning av chefer, skyddsombud och fackliga representanter inom 

arbetsmiljö kommer framöver 

- På fråga från Agneta Hägglund (S) om dokumentation av sk exitsamtal 

svarar personalchefen att det i dag saknas sådan dokumentation. Såväl 

Agneta Hägglund som Liselotte Grahn Elg (M) ser allvarligt på detta. 

Personalchefen menar att chefer ska kalla till exitmöte och dokumentera 

detta. Det måste också vara möjligt att välja en alternativ person att ha detta 

samtal med.  

Beslutsunderlag 

Muntligt 

      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag 

att ta fram ett utbildningspaket om arbetsmiljöfrågor. 
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar att notera informationen och 

uppdra till förvaltningen att ta fram ett utbildningspaket om 

arbetsmiljöfrågor och finner att så är fallet. 

      

      

      

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personal 
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§ 161 Dnr 2018/00138  

Exploatering, Väppeby, Bålsta torg, etapp 0, 
resecentrum 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att nya resecentrum ska utformas med 

nyproducerat danskt tegel.   

Sammanfattning  

Under projekteringen av nya resecentrum diskuterades bland annat olika 

fasadmaterial så som sten och tegel. Det blev en fördjupad diskussion om 

tegelvarianter och efter dragning av kommundirektör på tidigare KS föll 

valet på återvunnet danskt tegel. 

När nu tilldelad entreprenör för byggnationen (Vaner AB) genomfört en 

leveranskontroll, har de fått besked om att danskt återvunnet tegel endast 

kan levereras med en betydande förskjutning av tidplanen för projektet (6-8 

månader). 

Eftersom fasadmaterialet varit en viktig och omdiskuterad fråga inom 

projektet, ses behov av att förankra fortsatt arbete och vägval i 

Kommunstyrelsen. I bilagd rapport redovisas fyra alternativ framåt och dess 

påverkan på kostnadsbild och tidsplan.  

I korthet gäller att danskt återvunnet tegel (alternativ 1) ger en ökad kostnad 

på grund av försenad tidplan. Att istället välja svenskt återvunnet tegel 

(alternativ 2) ger ökade kostnader för omprojektering, då svenskt tegel har 

andra mått än danskt. Att välja nyproducerat tegel (alternativ 3 och 4) ger 

istället kostnadsvinster. Detta då återvunnet tegel generellt är dyrare än nytt.  

Förutom kostnad i kronor har alternativen även skillnader gällande 

klimatpåverkan. Att återvinna tegel kräver betydligt mindre energi (uppåt 

90% mindre för ”produktionen”). Alternativ 1 och 2 ger därför mindre 

klimatavtryck, och ligger bättre i linje med byggnadens och kommunens 

hållbarhetsprofil.  

Bilagd finns ett antal referensbilder på de olika alternativen. Det är samtidigt 

bra att ha med sig att det råder större variation inom varje alternativ än vad 

bilderna visar. 

Efter en sammanvägning av kostnader, tidplan, klimatpåverkan och 

gestaltning ser projektet och förvaltningen alternativ 4 som det lämpligaste 

alternativet. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen tar beslut om 

en förändring om att gå på alternativ 4, med nyproducerat danskt tegel. 
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Beslutsunderlag 

– Rapport fasadtegel nya resecentrum 

Bilaga, Referensbilder på fasadtegel        

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 162 Dnr 2021/00309  

Planuppdrag Bista 6:1  Knarrbacken 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till     

detaljplan för fastigheten Bista 6:1, Knarrbacken.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta 

ettmarkanvisningsavtal för fastigheten Bista 6:1 med Hemsö Fastigheter 

och Raoul Wallenbergskolan AB. 

Sammanfattning  

Planens syfte är att möjliggöra en nyetablering av en skola med utrymme för 

upp till tre parallella klasser F-6 samt upp till 4 parallella 7-9 klasser inom 

fastigheten Bista 6:1. Planen ska även utreda möjligheten att anlägga ett nytt 

äldreboende inom fastigheten.  

Ärendet initierades av Hemsö fastigheter & Raoul Wallenbergskolan som 

inkom med en markanvisningsansökan 2016. I ansökan bad företagen att bli 

anvisade en fastighet i centrumnära läge i syfte att upprätta och driva skol-

och äldreboendeverksamhet. Den dåvarande lokalförsörjningschefen 

beställde en konsultledd lokaliseringsstudie för en ny för- och grundskola på 

kommunägd mark årsskiftet 2019-2020. Studiens slutsats var bland annat att 

fastigheten Bista 6:1 skulle vara lämplig för en F-9 skola med sammanlagt 

990 elever. 

Beslutsunderlag 

– Start-PM 

- Lokaliseringsutredning   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Agneta Hägglund (S) yrkar att förvaltningens förslag till beslut, punkt 2, 

avslås.   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Agneta Hägglunds 

avslagsyrkande gällande förvaltningens förslag till beslut punkt 2 och 

bifaller förvaltningens förslag till beslut i övrigt och finner att så är fallet. 
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§ 163 Dnr 2013/00150  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

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

KS §94.   

2. Kommunstyrelsen beslutar att skicka vidare förslaget detaljplan 427, 

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

antagande. 

Sammanfattning  

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

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

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

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

till planområdet från Prästgårdsvägen. Efter granskningen kom det in 

liknande synpunkter på vägen. Planhandlingarna har förtydligats kring att 

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

fall en infart anläggs från prästgårdsvägen kommer endast enskilda 

varutransporter att tillåtas och inte ordinarie trafik som istället kommer att 

ledas in från Kalmarleden.  

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

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

större och bättre undervisningsytor. Lokalerna har dessutom blivit utdömda 

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

paviljong med tidsbegränsat bygglov har sedan 2019 verkat som 

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

möjliggör att Viby Skola kan utöka kommunens skolplatser samt att 

befintliga lokaler kan börja renoveras alternativt rivas och en ny skola 

upprättas på platsen.  

Planen har sedan tidigare behandlats för antagande av kommunstyrelsen i 

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

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

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

skolfastigheten närmast Prästgårdsvägen uteslutits från 

antagandehandlingarna. I övrigt har också mindre redaktionella ändringar 

gjorts i plankartan efter granskningen.  

Förvaltningen anser att de justeringar som gjorts i plankartan inte väsentligt 

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

området. Därför föranleds ingen ny granskning och förvaltningen föreslår 

istället att tidigare beslut angående granskning upphävs och detaljplanen 

antas. 
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Beslutsunderlag 

– Plankarta Antagande 

– Planbeskrivning Antagande 

– Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

       

      

      

 

______________ 
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§ 164 Dnr 2021/00035  

Detaljplan 456, Brunnsta 3:44, Krägga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till 

detaljplan för Brunnsta 3:44 & 3:5, Krägga.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att samråda förslag till 

detaljplan för Brunnsta 3:44 & 3:5, Krägga enligt 5 kap. 11§ Plan- och 

bygglagen (2010:900).   

Sammanfattning  

Planens syfte är att möjliggöra exploateringen av fristående villor inom 

fastigheterna Brunnsta 3:44 och 3:5. Planen innebär en ändrar 

markanvändning från natur till bostäder.   

Fastigheterna Brunnsta 3:44 & 3:5 är belägna i Krägga, västra Håbo ca 9 km 

från Bålsta Centrum. Areal för det preliminära planområdet är ca 43 000 m². 

Fastigheterna har enskilda ägare. 

Ägaren till fastigheten Brunnsta 3:44 ansökte 2017-04-07 om planbesked 

för att stycka av fastigheten Brunnsta 3:44 i 7-8 nya fastigheter för 

byggandet av småhus. Fastigheten är idag obebyggd och marken är planlagd 

för naturmark inom detaljplan nr 341-2. Kommunstyrelsen gav ett positivt 

planbesked till fastighetsägaren 2017-08-29. 

Marken är idag ett ströv- och friluftsområde för lokalbefolkningen och utgör 

en svag länk i en grön kil som går mellan Stockholm & Enköping. Att 

skydda svaga gröna sammanband är högt prioriterade regionalt. 

Under 2020 har även fastighetsägaren för Brunnsta 3:5 varit i kontakt med 

förvaltningen och visat intresse för ett separat planbesked. Förvaltningen 

ansåg att det kunde vara klokt att pröva lämpligheten för ny bebyggelse i ett 

redan befintligt uppdrag och inte start upp en separat process.  

Närmare beskrivning av platsens förutsättningar och förslag till förändring 

framgår i bifogat Start-PM. Mot bakgrund och med stöd i den beskrivningen 

föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag.  

Under förutsättning att syfte och huvuddrag inte ändras mellan detta 

uppdragsförslag och kommande samrådsförslag, föreslås kommunstyrel¬sen 

även att besluta om att samråda förslaget. 

Planläggningen föreslås handläggas med så kallat standardförfarande. 
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Vid beslut om uppdrag och samråd beräknas planen kunna gå ut på samråd 

2a kvartalet 2022. Om planförslaget inte kräver större ändringar, skulle 

planen kunna vara klar för antagande 1a kvartalet 2023. 

Beslutsunderlag 

– Start-PM 

– Planprogram   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar avslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Michael Rubbestads avslagsyrkande mot förvaltningens 

förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut. 

      

      

Reservation 

Michael Rubbestad (SD) reserverar sig mot beslutet. 

      

 

______________ 
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§ 165 Dnr 2019/00186  

Detaljplan 449, Bista 3:6, m.fl 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning  

Planuppdraget för DPL 449 är i behov av en förnyelse. Detaljplanen var 

tidigare del av DPL 434 för Bista 15:7 vars planområde hade utökats då 

byggherren 746 Entrepenad ville införskaffa ett antal fastigheter, specifikt 

Bista 3:5 & 3:6, som angränsade fastigheten Bista 15:7 på andra sidan 

banvallen. 

Planområdet ligger söder om stambanan vid Håtunavägen/Stockholmsvägen 

och angränsar till Två-husområdet. I dagsläget består befintlig bebyggelse 

av fristående villor. Planens syfte har varit att ”möjliggöra förtätning av 

fastigheterna Bista 3:5 och 3:6” samt att anlägga en G/C-väg jämte 

banvallen. I dagsläget äger exploatören endast den ena fastigheten Bista 3:6. 

Vidare har det sedan 2020 förts diskussioner mellan kommunstyrelsen, 

förvaltningen & exploatören angående exploateringsnivån på fastigheten 

Bista 3:6 vilket inte har resulterat i någon samsyn i frågan. .  

Beslutsunderlag 

– Illustrationer och presentationer av tilltänkt bebyggelse  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet.. 

Protokollsanteckning 

Fredrik Anderstedt (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”I tjänsteskrivelsen står det b.la  att ”Inga av förslagen godtagit av 

kommunstyrelsens ledamöter” 

Vi Socialdemokrater vill uppmärksamma och påpeka att vi varken sett dessa 

förslag eller deltagit i några diskussioner överhuvudtaget.  Därmed så har 

vi inte heller avisat några förslag eller ens tagit ställning till dessa.  

http://b.la/
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Enligt uppgift så har dessa diskussioner skett med Alliansen ledamöter och 

då bör det också framgå att så är fallet.  

Socialdemokraterna ” 

 

Deltar ej i beslut 

Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) deltar ej i beslutet. 

      

______________ 
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§ 166 Dnr 2020/00209  

Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040, Upplands-Bro kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt nedan.     

Sammanfattning  

Upplands-Bro kommun har arbetat fram förslag till ny fördjupad 

översiktsplan för Bro tätort. Förslaget var utsänt för samråd mellan den 9 

juni till och med den 25 september 2020. Förslaget är nu ute på granskning 

mellan den 7 juni till och med den 30 september 2021.  

Under samrådet lämnade Håbo kommun synpunkter gällande framtida 

cykelstråk mellan Bro och Bålsta, samt utökad turtäthet med pendeltågen till 

Bro och Bålsta.   

Beslutsunderlag 

– Remiss  

- Yttrande     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

      

      

 

______________ 
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§ 167 Dnr 2021/00059  

Projektprioriteringslista för program- och 
detaljplaneuppdrag 2021 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen. 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 168 Dnr 2019/00423  

Markanvisningspolicy, arbetsordning för 
markanvisningar och arbetsordning för mark- och 
fastighetsförsäljningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny markanvisningspolicy 

som ersätter den från 2014. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att för markanvisningar över 20 Mkr skall 

beslut tas av Kommunfullmäktige. 

3. Kommunstyrelsen godkänner förslag till arbetsordning för 

markanvisningar och arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar. 

4. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett 

förslag till parkeringsnorm. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige antog i mars 2014 Markanvisningspolicy. 

Markanvisning till exploatörer är ett viktigt verktyg för att främja Håbo 

kommuns vision 2030. Markanvisning är en ensamrätt för en 

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

förhandla med en kommun om att köpa och utveckla ett specifikt 

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

planbesked. Kommunstyrelsen har under 2020 efterfrågat en reviderad 

markanvisningspolicy. Vidare har kommunstyrelsen beslutat att för 

markanvisningar över 20 Mkr skall beslut tas av kommunfullmäktige. Det 

innebär att delegationsordningen måste ändras. Kommunfullmäktige 

beslutade emellertid även vid sitt sammanträde 29 mars 2021 att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsen och begära att parkeringsnorm 

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

det råda enighet.  

Beslutsunderlag 

– Markanvisningspolicy 2014 

– KF beslut 29 mars 2021 

– KS beslut 15 mars 2021 

– delegationsordning/markanvisning/arbetsordningar 

– Markanvisningspolicy- riktlinjer 

– Arbetsordning för markanvisningar   
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– Arbetsordning för mark och fastighetsförsäljningar 

– Markanvisningspolicy parkering 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

punkt 2. Michael Rubbestad föreslår också ändringsyrkanden enligt (vilka 

dock ej var redovisade då punkten behandlades): 

Sammanfattning, punkt fem: 

Urvalet inför markanvisning i Håbo kommun sker enligt någon av 

metoderna anbudsförfarande och tävlingsförfarande samt i undantagsfall 

via direktanvisning. 

Punkt 8, sidan 10: 

Direktanvisning används i undantagsfall för större eller mindre projekt 

och riktas till byggherrar som Håbo kommun har tidigare erfarenhet av 

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

kunskap om kommunens vision och intentioner med 

samhällsutvecklingen och anvisningen. 

Anbudsförfarande används för större eller mindre projekt och riktas till 

exploatörer som Håbo kommun inte i någon större utsträckning har 

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

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

Anbudsförfarandet skapar utrymme för mångfald och konkurrens på 

marknaden. Anbudsförfarandet skapar också möjlighet att ställa fler 

kriterier för urval utöver de rent ekonomiska. 

1) Nytt uppdrag: 

 

Ta fram förslag på lämpliga lydelser rörande utformning och 

arkitektoniskt formspråk i policyn. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller Michael Rubbestads 

avslagsyrkande gällande förvaltningens förslag till beslut punkt 2 och finner 

att så är fallet. Ordföranden frågar sedan om arbetsutskottet bifaller Michael 

Rubbestads ändringsyrkanden och finner att så ej är fallet. Ordföranden 

frågar sedan om arbetsutskottet kan besluta enligt förvaltningens förslag till 

beslut punkterna 1, 3, 4 och 5 och finner att så är fallet.   
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§ 169 Dnr 2021/00311  

Program för bostadsförsörjning 2022-2026 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till program för 

bostadsförsörjningen på remiss.    

Sammanfattning  

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna 

med riktlinjer planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar 

för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 

ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.  

Håbo kommuns bostadsförsörjningsprogram antogs av kommunfullmäktige 

2014 och bedöms vara inaktuellt. 

Plan- och exploateringsavdelningen har arbetat fram ett nytt förslag till 

bostadsförsörjningsprogram. Förslaget till nytt bostadsförsörjningsprogram 

planeras att sändas ut på remiss under september-oktober.   

Beslutsunderlag 

– Program för bostadsförsörjningen 2022-2026 med utblick mot 2030  

- Bilaga till program för bostadsförsörjningen 2022-2026   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet 

Protokollsanteckning 

Michael Rubbestad (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

      

 

______________ 
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§ 170 Dnr 2021/00200  

Antagande av riktlinjer för cykel, Ramverket 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta cykelriktlinjer för Håbo kommun, 

Ramverket 2021.   

Sammanfattning  

Cykelplanen är Håbo kommuns styrdokument som anger inriktningen för 

arbetet med cykel. Cykelplanen består av tre delar; Cykelstyret, Ramverket 

och Åtgärdshjulet. Samlat utstakar Cykelplanen och dess tre delar en 

riktning, metodik och konkreta åtgärder för att främja cykling i såväl fysisk 

planering, som detaljplaner och drift. Cykelplanen ska ses som ett levande 

dokument där Cykelstyret och Ramverket aktualitetsprövas regelbundet och 

Åtgärdshjulet ajourhålls löpande.  

Ramverket innehåller riktlinjer för utformning av kommunens 

cykelinfrastruktur samt prioritering av åtgärder. Dokumentet syftar till att 

stötta Cykelstyret och ge verktyg för cykelarbetet, genom att ge konkreta 

riktlinjer i samtliga skeden från övergripande planering och detaljplan till 

lokala åtgärder samt drift och underhåll.    

Beslutsunderlag 

– Ramverket – Håbo kommuns riktlinjer för cykel  

– Presentation Ramverket 

- Beslut antagande Cykelstyret   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 171 Dnr 2021/00083  

Arbetsordning för motioner och medborgarförslag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.    

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen uppdrog 2021-02-08 § 42 till förvaltningen att ta fram ett 

förslag till arbetsordning för motioner och medborgarförslag. Förvaltningen 

har nu tagit fram ett sådant förslag i form av Riktlinjer för beredning av 

medborgarförslag och motioner. Dessa utgör en precisering av de, av 

fullmäktige antagna, riktlinjerna för ärendehantering i Håbo kommun som 

också i viss mån behandlar medborgarförslag och motioner.  

Riktlinjerna för medborgarförslag och motioner innehåller, utöver 

övergripande information om medborgarförslag och motioner, 

förtydliganden kring hur beredningen av dessa bör gå till, bland annat att 

man som handläggare ska säkerställa att förslagets innehåll går att förstå och 

annars kontakta förslagsställare/motionär, att det faktiska förslaget ska 

besvaras och att utredningen ska vara tillräcklig för att besvara det faktiska 

förslaget och inte varken mer eller mindre. Likaså förtydligas hur yttranden 

över medborgarförslag och motioner ska hanteras.     

Beslutsunderlag 

Beslut KS 2021-02-08 § 42 

Förslag till riktlinjer för beredning av medborgarförslag och motioner 

Riktlinjer för ärendehantering, antagna av Kommunfullmäktige   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut och finner att så är fallet. 
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§ 172 Dnr 2020/00092  

Medborgarförslag, bussförbindelse Viby Äng samt 
busskort 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget är 

färdigbehandlat med hänvisning till förvaltningens redogörelse. 

2. Kommunstyrelsen uppmanas att ta med sig medborgarförslagets förslag i 

den fortsatta dialogen med Region Uppsala och UL.    

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att busslinje 302 ska 

förlängas till Viby Äng för att förbättra möjligheterna till transporter samt 

att resenärer som pendlar ska få möjlighet att använda SL-kortet på 

lokalbussarna inom centrala Bålsta.  

Kommunstyrelsens förvaltning har berett ärendet och konstaterar 

inledningsvis att frågan om busslinje till Viby Äng ligger inom Region 

Uppsalas och UL:s ansvarsområde. Dock för kommunen dialog med 

regionen om kollektivtrafiken i allmänhet och frågan om busslinjesträckning 

till Viby Äng har redan diskuterats. Detta bland annat med anledning av en 

motion på samma tema, vilken behandlades av kommunfullmäktige 2019. 

Då beslutades att bifalla motionens förslag att ta upp en kommande 

linjesträckning med UL. Kommunen för således sådana dialoger, men har i 

övrigt inte någon rådighet i frågan.  

Även frågan om att kunna resa med SL-kort på UL:s bussar är en fråga för 

Region Uppsala och UL att i sådant fall hantera tillsammans med SL. Även 

här har kommunen således inte rådighet i frågan.  

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget är färdigbehandlat.     

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: bussförbindelse Viby Äng samt busskort 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 
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§ 173 Dnr 2020/00307  

Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta med sig 

medborgarförslagets olika förslag i kommande dialoger med skötselrådet 

avseende Viby friluftsområdes framtida utveckling.  

Kommunfullmäktige konstaterar att medborgarförslaget därmed anses 

färdigbehandlat med hänvisning till förvaltningens redovisning.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med olika åtgärdsförslag för att göra 

Vibyspåret till ett område med MTB-cykling för alla. Förslaget omfattar 

följande åtgärdsförslag:  

- Bygga pumptrack och teknikbana inom röttmarkerat område 

- Dra om slutdelen på befintligt MTB-spår 

- Ordna en permanent transportsträcka mellan det stora MTB-spåret och 

juniorbanan.  

- Göra det tillåtet att anordna startplats för tävling. 

- Bredda parkeringen 

Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att Viby friluftsområde är ett 

mycket populärt rekreationsområde och att besökstrycket har ökat allt mer 

under åren. Hittills har områdets skötsel vilat på olika förvaltningar inom 

kommunen med olika ekonomiskt utrymme för att sköta och utveckla 

området. Under 2021 kommer ett skötselråd för Viby friluftsområde att 

skapas för att åstadkomma forum för dialog mellan kommun och föreningar 

i området och för att kunna diskutera frågor avseende skötsel och 

utveckling. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att starta detta råd.  

Förvaltningen konstaterar vidare att medborgarförslagets olika förslag är 

mycket relevanta att hantera i dialogen kring områdets fortsatta utveckling. 

Flera av förslagen kräver också ingrepp i naturen i området, kan konkurrera 

med annan verksamhet i området och innebär större investeringskostnader.  

Därför föreslår förvaltningen att dessa frågor tas vidare i det kommande 

skötselrådet för vidare hantering där. På så vis kan de tas med och 

diskuteras utifrån ett helhetsperspektiv på området.  

Förvaltningen konstaterar att medborgarförslaget därmed varken kan avslås 

eller bifallas i dagsläget, men föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
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ta med sig förslaget till kommande dialoger kring utvecklingen av Viby 

friluftsområde. Därmed föreslås förslaget vara besvarat.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Utveckla Vibyspåret      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 174 Dnr 2021/00084  

Medborgarförslag: Flera "Smultronställen i naturen" 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslagets förslag med hänvisning 

till förvaltningens redan pågående arbete i frågan.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att utnämna fler platser 

i Håbo kommun till nya ”Smultronställen i naturen”. Detta skulle bidra till 

att kommuninvånare och andra besökare lättare hittar och upptäcker dessa 

platser. Förslagsställaren namnger också ett antal platser, såsom 

Frösundavik, Varpsundsstenen, Granbacken, Fornborgen vid Draget och 

Radbyn Brunnsta som skulle kunna vara aktuella.  

Förvaltningen arbetar redan aktivt med den typ av arbete som avses i 

medborgarförslaget.  

Det senaste i raden av smultronställen, Frösundaviks strandpark, invigdes 

den 22 juni i år. 

Vad gäller Varpsundstenen så har kommunen beviljats kulturmiljöbidrag 

från Länsstyrelsen för att röja runt stenen och förse platsen med en 

informationsskylt. I samband med detta kommer även Upplandsleden att 

dras om något för att minska slitaget vid stenen. Detta arbete görs under 

2021. Även Skörby gravfält kommer att röjas och förses med information 

under året med hjälp av kulturmiljöbidrag. Under 2020 röjdes även 

fornlämningar vid Knarrbacken och en skylt kommer att sättas upp under 

året. 

Granbacken vid Shell finns med i kommunens naturvårdsplan och 

förvaltningen arbetar just nu för att området ska kunna hägnas och börja 

betas under de närmaste åren. För detta krävs dock vissa investeringsmedel. 

Fornborgen vid Draget ligger i Upplands-Bor kommun och sköts av 

friluftsfrämjandet i Håbo. Vandringsleden (Vandrarleden) som går i området 

är dock mycket välbesökt av Bålstabor. Genom Håbo kommuns LONA-

projekt Hitta ut i Håbo kommer stigen från Bålsta station till stigstarten för 

Vandrarleden att märkas upp under 2021 samt ta fram en ny entrétavla till 

Vandrarleden. Inom LONA projektet kommer även fler stigar att märkas 

upp, rastplatser tillskapas samt information sättas upp. 

I dagsläget finns det dock inga liknande planer för Brunnsta. 

Med hänvisning till det arbete som genomförs runt om i kommunen och på 

näst intill alla de platser som förslagsställaren nämner i sitt förslag föreslår 

förvaltningen kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.      
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Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Flera Smultronställen i naturen 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 175 Dnr 2019/00461  

Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget avslås med 

hänvisning till förvaltningens redogörelse.     

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om att förbjuda/begränsa 

användningen av fyrverkerier genom att förbjuda privatpersoner att köpa 

och smälla av fyrverkeripjäser, förbjuda försäljningen av fyrverkeripjäser 

samt att samordna ett kommunalt organiserat fyrverkeri på nyårsafton.  

När det gäller förbud av fyrverkerier konstaterar förvaltningen att 

kommunen inte har juridiska möjligheter att förbjuda försäljning av 

fyrverkerier. Detta är en statlig fråga och inte heller regeringen kan förbjuda 

fyrverkerier godkända för EU-marknaden. Kommunen kan endast meddela 

restriktioner kring användandet. Detta görs i kommunens 

ordningsföreskrifter. Där framgår att  

Tillstånd från polismyndigheten krävs för användning av fyrverkerier eller 

andra pyrotekniska varor inom detaljplanelagt området inom hela 

kommunen. 

Följande tider under året är undantagna från tillståndskravet: 

Nyårsafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

Nyårsdagen: mellan kl. 00.00 – 02.00 

Påskafton mellan: kl. 18.00 – 24.00 

Påskdagen mellan: kl. 00.00 – 02.00 

Valborgsmässoafton: mellan kl. 18.00 – 24.00 

1 maj: mellan: kl. 00.00 – 02.00. 

Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa 

största möjliga hänsyn till omgivningen.  

Detta innebär att kommunen i dagsläget redan meddelar begränsningar i 

användandet.  

Tilläggas kan att kommunens ordningsföreskrifter för närvarande är under 

revidering. I revideringen beaktas möjligheten att korta av tiderna som är 
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undantagna från tillståndskravet för att därmed begränsa användandet till en 

kortare tidsperiod. 

Med hänvisning till ovanstående redogörelse föreslår förvaltningen att 

medborgarförslaget ska avslås.   

Beslutsunderlag 

– Medborgarförslag: Fyrverkeriförbud 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 176 Dnr 2021/00170  

Handlingsplan för ekonomi i balans för 
kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ej genomföra Digitaliseringen om totalt 

4,0 miljoner kronor då någon projektplan för 2021 ej upprättats.  

2. Kommunstyrelsen noterar förvaltningens önskemål om att få 

inriktningsbeslut gällande vilka övriga åtgärder som kommunstyrelsen 

vill att förvaltningen ska genomföra för att nå en ekonomi i balans. 

3. Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens 

sammanträde i november utifrån nollbasbudgetering se vad 

kommunstyrelseförvaltningen ska kosta för 2021.   

 

Sammanfattning  

Vid delårsuppföljning per mars prognostiserar kommunstyrelsen 

ett underskott mot budget med 33,8 miljoner kronor för sin verksamhet 

2021. Med anledning av detta uppmanade kommunfullmäktige beslutade 

nämnder och kommunstyrelsen att vidta åtgärder för att hålla 

driftsbudgetramarna. 

Det effektiviseringskrav som verksamheten gick in med 2021 är 23,0 

miljoner kronor. Några åtgärder är inte genomförda, och med nya 

identifierade behov ökar effektiviseringskravet 33,8 miljoner kronor 2021 

och till 38 miljoner 2022. Effektiviseringskravet på 38 miljoner kronor är 

högt med tanke på att det är 27 procent av kommunstyrelsens budgetram på 

141 miljoner kronor, som till huvuddelen (80 procent) består 

av personalkostnader och inhyrd personal. Personalomsättningen i 

kommunstyrelseförvaltningens ledning är en orsak till uteblivna åtgärder 

men med tillfälliga förstärkningar och engagemang från organisation och 

kvarvarande ledning arbetas det på en handlingsplan med fokusområden 

som beskrivs nedan.  

Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tidigare skapat ett Kontaktcenter 

samt att Lokalvård och Måltid överfördes 2021. För dessa verksamheter är 

frågan om kommunstyrelsen får full kostnadstäckning för de kostnader som 

inte är direkt kopplat till kommunstyrelsen exklusive VA och avfall som 

är taxefinansierade. För Kontaktcenter, Lokalvård och Måltid har en 

diskussion därför initierats och en projektgrupp bildats i augusti för att ta 

fram ett förslag på interndebiteringsmodell. Ett första utkast och förslag på 

modell presenteras på kommunledningsgruppen i september/oktober. I 

analysen är det viktigt att ta fram syftet med interndebiteringen det vill 

säga att det syftar till att öka kostnadsmedvetenheten hos både beställare och 
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utförare. Konsekvenser som att det ökar administrationen måste vägas in 

samt att rollerna och modellen definieras. 

Förutom verksamheterna som nämns ovan finns mindre verksamheter 

inom kommunstyrelsen som ger service till förvaltningarna där 

tillämpningen av tidrapportering/debitering nu följs upp för att säkerställa 

kvaliteten och kostnadstäckningen.  

Interndebiteringsprojekten ovan är centrala i arbetet med genomlysning som 

genomförs för att utmynna i vad kommunstyrelsens verksamhet 

faktiskt kostar och utifrån det överväga beslut om ny ram baserat på 

ambitionsnivå, kvalité och service med hänsyn tagen till funktioner som 

styrs av lagar och förordningar.  

Vad detta innebär i besparingar är svårt att bedöma men får ses som ett led i 

att tydliggöra en beställar- och utförarroll för verksamheterna som inte är 

kommunstyrelsens kärnverksamhet och därigenom få förbättrad 

kostnadskontroll och kostnadstäckning.  

Effekten av det omorganisationsarbete som pågår 2021 och som berör hela 

kommunstyrelsens verksamhet är inte helt klarlagd. Flera av förvaltningens 

verksamheter är delvis ofinansierade baserat på den volym verksamheten 

har idag. För flera delar av verksamheten saknas tydliga 

uppdragsbeskrivningar, volym och resursmått vilket gör att det är svårt att 

fastställa förväntad leverans, rätt kvalitet och därmed rätt resurssättning. 

Arbetet är startat och under sommaren har bland annat olika nyckeltal och 

volymmått diskuterats med ansvariga, första utkast/förslag presenteras för 

kommunledningsgruppen i september/oktober. 

Sammanfattningsvis behöver budgeten för kommunstyrelsens verksamheter 

behöver fortsatt analys och beredning under hösten 2021 för att åtgärder ska 

få effekt 2022. Planen är att absolut senast februari 2022 presentera 

beslutsunderlag och förslag till beslut om åtgärder för att nå en budget i 

balans. 

Beslutsunderlag 

Delårsuppföljning mars 2021   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Liselotte Grahn Elg (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån nollbasbudgetering se vad 

kommunstyrelseförvaltningen ska kosta för 2021. Detta uppdrag ska 

redovisas till kommunstyrelsen i november.  

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till Liselotte Grahn Elgs yrkande.  
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut med tillägg av henne yrkande och finner att så är fallet. 

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

”På KSAU 20210830 valde vi Socialdemokrater att inte delta i beslutet på 

grund av ett undermåligt underlag och förslag till åtgärder. Vi har 

åtskilliga gånger påpekat och efterlyst åtgärder för att få en budget i balans 

och att uppfylla de ekonomiska styrprinciperna. Detta har vi inte fått gehör 

för och vi anser att det förslag som nu föreligger inte på något sätt är ett 

konkret åtgärdsförslag bortsett från att ej genomföra digitaliseringen på 4,0 

mkr. 

Vid delårsuppföljningen i mars så visar kommunstyrelsen en prognos på -

33,8 miljoner för verksamheten 2021, trots detta så har inga åtgärder 

vidtagits vilket vi anser är ytters allvarligt, och anser att Håbo Alliansen 

fullständigt ignorerat de beslutande ekonomistyrprinciperna. 

KSAU har vid två sammanträden tagit ett enigt beslut om att när det gäller 

en nyinrättad tjänst på kommunstyrelsen inte verkställa den som ett förslag 

till besparingsåtgärd, detta har dock inte hörsammats av de styrande utan 

man tar helt enkelt inte fattade beslut på allvar, vilket är ytterst 

anmärkningsvärt. 

Socialdemokraterna i KSAU” 

Deltar ej i beslut 

Agneta Hägglund (S) och Fredrik Anderstedt (S) deltar ej i beslutet. 

      

 

______________ 
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§ 177 Dnr 2021/00298  

Inriktningsramar 2022-2024 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen noterar inriktningsramarna från 

kommunledningsgruppen. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att punkterna i tidplanen om inriktningsramar 

från alliansen och oppositionen (30 augusti resp 6 september) utgår. 

      

Sammanfattning  

Enligt tidplan för budgetprocessen inför 2022 är syftet med beslutet om 

inriktningsramar att tydliggöra den politiska inriktningen och förbereda 

inför det slutliga budgetbeslutet i november i kommunfullmäktige. 

Inriktningsramarna för nämnderna samt de ekonomiska förutsättningarna för 

kommunen finns beskrivna i dokumentet ”Inriktningsramar budget år 2022, 

plan 2023-2024”. Inriktningsramarna som föreslås innebär att kommunens 

resultat är 2,0 procent för planperioden.  

Bifogat finns även Verksamhetsanalyser för nämnderna, som redogör för 

verksamheterna i förhållande till inriktningsramarna. För att 

driftbudgetramarna ska nås innebär det effektiviseringskrav för flera 

nämnder. Det är främst kommunstyrelsen (cirka 46 miljoner kronor), barn- 

och utbildningsnämnden (cirka 30 miljoner kronor) men även vård- och 

omsorgsnämnden och tekniska nämnden (cirka 3-4 miljoner kronor 

vardera). Utöver detta redovisas ytterligare behov på sammanlagt cirka 27 

miljoner kronor. 

Inför budgetbeslutet i november kommer nämndernas ramar att räknas om, 

mellan fastighetsavdelningen och nämnderna. Omräkningen avser 

prisförändringar i internhyran vilket ger motsvarande ändring i budgetram. 

Det kan också vara aktuellt att justera ramarna som följd av exempelvis 

regeringens budgetproposition med mera. 

Angående investeringar beslutar kommunfullmäktige dels om totalbelopp 

för fleråriga projekt över 5 miljoner och dels om årlig investeringsbudget. I 

inriktningsramarna ovan ingår beloppen för år 2022 för samtliga 

investeringar.   

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(63) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-08-30  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

 

Beslutsunderlag 

– Inriktningsramar budget år 2022, plan 2023-2024, daterat 2021-08-27 

– Verksamhetsanalyser för nämnder, daterat 2021-08-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå 

förvaltningens förslag till beslut och i stället bifalla följande förslag: 

1) Notera inriktningsramarna från kommunledningsgruppen 

2) Punkterna i tidplanen om inriktningsramar från alliansen och 

oppositionen (30 augusti resp 6 september) utgår 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet dels avslår förvaltningens förslag till 

beslut och bifaller hennes egna två förslag och finner att så är fallet. 

 

      

      

      

 

______________ 
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§ 178 Dnr 2021/00296  

Begäran från socialnämnden om tilläggsbudget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att ge socialnämnden tilläggsbudget, endast 

för år 2021, om 9,3 miljoner kronor baserat på den senaste prognosen. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utgiften finansieras genom att sänka 

budgeten för årets resultat.     

Sammanfattning  

Vid delårsuppföljningen per mars prognostiserar socialnämnden ett 

underskott mot budget med 9,3 miljoner kronor. Underskottet beror främst 

på fler placeringar än budgeterat samt högre kostnader för försörjningsstöd 

än budget.  

Socialnämnden har tidigare genomfört effektiviseringsåtgärder om 478 000 

kronor genom minskning på administrativt stöd och sänkt budget för 

föreningsbidrag. Socialförvaltningen har också föreslagit åtgärder 

motsvarande 2,6 miljoner kronor som nämnden valt att inte genomföra. De 

åtgärder som föreslagits har varit nedläggning av polarverksamheten, 

avgiftsbelägga familjerådgivning och avveckling av förvaltningens 

nystartade arbetsmarknadsenhet som samfinansieras med vård- och 

omsorgsnämnden. 

Tilläggsbudget ska enligt kommunens ekonomistyrregler tillämpas med stor 

restriktivitet. 

Tilläggsbudget föreslås avse endast år 2021. Budgetram för år 2022 för 

socialnämnden behandlas och beslutas i samband med kommunens budget 

inför år 2022, där begäran beaktas. 

Finansiering sker genom att minska årets budgeterade resultat, från 27,7 

miljoner kronor till 18,4 miljoner kronor. Prognosen från 

delårsuppföljningen i mars visade ett resultat på -35,6 miljoner kronor 

(exklusive exploateringsintäkter och investeringsbidrag), dock är 

socialnämndens underskott med 9,3 miljoner inräknat i det resultatet.  

Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att fortsätta arbeta för att hålla 

budget i balans och vidta åtgärder vid behov.   
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Beslutsunderlag 

– Beslut i socialnämnden §29, Dnr 2021/00016 2021-05-11 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 179 Dnr 2021/00319  

VA och driftssituationen 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsen. 

      

 

      

      

      

      

      

      

 

______________ 
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§ 180 Dnr 2020/00231  

Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2019-12-09 
§ 168 om åtgärder för att öka antalet behöriga lärare 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar barn- och utbildningsnämndens redovisning.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168, med 

hänvisning till barn- och utbildningsnämndens yttrande över nämndens 

pågående arbete för att öka andelen behöriga lärare, därmed är avslutat.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att kommunen ska vidta 

åtgärder och mer aktivt verka för att öka andelen behöriga lärare i 

kommunens skolor.  

Barn- och utbildningsnämnden lämnade, i beslut BOU § 78 2020, ett 

yttrande till kommunfullmäktige över de åtgärder som vidtagits och det 

arbete som pågår för att främja kompetensförsörjningen inom förskola och 

skola.  

Kommunfullmäktige behandlade ärendet genom beslut 2020-09-28 § 107 

och beslutade då att återremittera ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

med ett tydligt uppdrag att i enlighet med det ursprungliga beslutet i 

fullmäktige redovisa vilka ytterligare åtgärder man avser vidta vid sidan av 

de befintliga och för att ta in synpunkter från den nya förvaltningschefen på 

barn- och utbildningsförvaltningen.  

Barn- och utbildningsnämnden återkommer nu till kommunfullmäktige med 

ett nytt yttrande i enlighet med återremissen samt med förvaltningschefs 

yttrande. Kommunfullmäktige föreslås därmed avsluta utredningsuppdraget.    

Beslutsunderlag 

– Barn- och utbildningsnämndens beslut 

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

– Förvaltningschefs yttrande 

– KF beslut om återremiss 

-  KF beslut om uppdrag till barn- och utbildningsnämnden   
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Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

      

 

______________ 
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§ 181 Dnr 2021/00228  

Valet 2022: Valdistrikt 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny 

benämning av distrikten. 

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till 

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten.      

Sammanfattning  

Inför valet ska länsstyrelsen och kommunfullmäktige fatta beslut om 

indelningen i valdistrikt. Valmyndigheten rekommenderar att valdistriktens 

storlek ska vara mellan 1000 och 2000 röstberättigade, även om denna gräns 

inte är absolut.  

Vid valet 2018 noterades att valdistrikten var för stora och behövde ses över 

och omformas. Valnämnden uppdrog därför till förvaltningen att påbörja en 

översyn inför kommande val (Valnämnden 2018-10-02 § 46). Även i 

valmyndighetens statistik över antal röstberättigade per distrikt, vilken 

sammanställts inför valet, framgår att några distrikt är för stora. Distriktens 

nuvarande utformning ger också en ganska ojämn fördelning av antal 

röstberättigade per distrikt.  

Förvaltningen har nu genomfört en översyn av distrikten och föreslår en 

omstöpning av befintliga distrikt samt en utökning med ett distrikt, vilket 

ger kommunen 11 distrikt istället för nuvarande 10. Distriktens storlek har 

också jämnats ut och alla distrikt består nu av cirka 1500 röstberättigade. I 

arbetet har Valmyndighetens manual för ändamålet följts både vad gäller 

distriktsutformning och föreslagen namnsättning.  

De nya valdistrikten föreslås bli följande:  

- Skokloster 

- Häggeby-Övergran 

- Krägga-Graneberg 

- Åsenområdet 

- Gamla Bålsta-Pomona 

- Skörby-Gillmarken 

- Västerängen Åkerby 
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- Väppeby Äng-Kalmarsand 

- Råby-Frösunda 

- Mansängen-Draget 

- Väppebyberget-Viby Äng 

Gränsdragning och antal röstberättigade framgår av kartbilagor samt 

beslutsunderlag i ärendet.  

Vid valnämndens sammanträde den 20 maj 2021 beslutade man att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till justerade valdistrikt samt ny 

benämning av distrikten. 

2. Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att godkänna förslaget till 

justerade valdistrikt samt ny benämning av distrikten. 

Beslutsunderlag 

– Kartbilagor för respektive föreslaget valdistrikt 

– Valnämndens beslut 2021-05-20, § 4 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

 

      

 

______________ 
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§ 182 Dnr 2021/00102  

Motion: Förskola i Krägga 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens förslag med hänvisning till 

förvaltningens bedömning.     

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende 

förskola i Krägga. I motionen föreslås att: 

* Kommunen ska utreda möjligheten att etablera en mindre förskola i, eller i 

nära anslutning till, Krägga i privat och/eller kommunal regi, samt 

* Kommunen verkar för att etablera en mindre förskola i, eller i nära 

anslutning till, Krägga.  

  

Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att bifalla motionen med 

hänvisning till bland annat att det finns intresse hos externa aktörer för en 

dialog med förvaltningen avseende etablering av en förskola i området.  

Ungefär samtidigt som barn- och utbildningsnämnden lämnade sitt yttrande 

fattade kommunfullmäktige beslut i ärende 2018/00474, vilket avsåg 

etablering av förskolor i Krägga och Viby Äng. I detta ärende beslutade 

kommunfullmäktige att genomföra en förstudie avseende etablerandet av en 

förskola i Krägga, samt att denna förstudie ska redovisas till 

kommunstyrelsen senast i oktober 2021. 

Då både barn- och utbildningsnämndens yttrande och kommunfullmäktiges 

tidigare beslut ligger i linje med det som Sverigedemokraterna föreslår i sin 

motion föreslår förvaltningen att fullmäktige bifaller motionen.     

Beslutsunderlag 

– Motion: Förskola i Krägga 

– Barn- och utbildningsnämndens yttrande 

– Barn- och utbildningsnämndens barnkonsekvensanalys 

– Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska underlag 

- Kommunfullmäktiges beslut KF 2021-05-10 § 70   
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

      

 

      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(63) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-08-30  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 183 Dnr 2019/00094  

Återrapportering av utredningsuppdrag avseende 
isbana för friåkning utomhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige konstaterar att utredningsuppdraget 2020-02-24 § 

14 är avslutat. 

2. Kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsnämnden att gå vidare 

med inköp av isbana enligt nämndens förslag.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-24 § 15 att bifalla motionen 

”Etablera isbana för friåkning utomhus”.  I motionen föreslogs att 

förvaltningen skulle se över möjligheterna att etablera en isbana samt att en 

isbana, om möjligt, ska etableras. Kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att etablera en isbana enligt motionens 

förslag.  

Kultur- och fritidsnämnden har nu genomfört en utredning och 

återrapporterar denna till fullmäktige. Nämnden föreslår inköp av en 

portabel kylmatta, kylaggregat och sarg till en kostnad av 1,2 miljoner 

kronor. Fullmäktige föreslås besluta att gå vidare med denna lösning.    

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KF 2020-02-24 § 15 

Motion – Etablera isbana för friåkning utomhus.    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

______________ 
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§ 184 Dnr 2021/00249  

Utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till 
ökad trygghet i kommunen - återrapportering av 
uppdrag 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens avrapportering av 

nämnda uppdraget KF 2019-12-09 § 168 

2. Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget KF 2019-12-09 § 168 är 

avslutat.    

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 168 att berörd förvaltning ges 

i uppdrag att göra en utredning om hur ytterligare belysning kan bidra till en 

ökad trygghet i kommunen. Tekniska nämnden fick uppdraget och redovisar 

nu sin återkoppling i form av en utredning. Kommunfullmäktige föreslås 

därför besluta att uppdraget härmed är slutfört.   

Beslutsunderlag 

TN § 53 2021 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 

Tekniska förvaltningens utredning    

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

      

 

      

______________ 
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§ 185 Dnr 2021/00291  

Alliansens handlingsplan revisionsrapporter 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar alliansens handlingsplan. 

Sammanfattning 

 På kommunfullmäktiges sammanträde den 2021-05-10 under ärendet 

årsredovisning beslutade Kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att till nästkommande sammanträde presentera en handlingsplan för 

hur kommunen skall komma till bukt med, och löpande arbeta med, de 

uppkomna problemen som revisionen identifierat.  

Kommunstyrelsen har begärt en sammanställd delrapportering och 

handlingsplan för de genomgångna revisionsgranskningar som skett det 

senaste året. Kommunstyrelsens ordförande har efter samråd med 

förvaltningen sammanställt en översiktlig handlingsplan samt kommande, 

pågående och utförda åtgärder. 

Beslutsunderlag 

Alliansens handlingsplan revisionsrapporter 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar att notera alliansens 

handlingsplan revisionsrapporter. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt hennes yrkande och 

finner att så är fallet.  

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 186 Dnr 2021/00241  

Remiss av betänkandet God och nära vård - Rätt stöd 
till psykisk hälsa (SOU 2021:6) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att vård- och omsorgsnämndens 

yttrande tillförs underlaget i ärendet inför behandling i kommunstyrelsen. 

Detta sker genom att ärendet på vård-och omsorgsnämndens sammanträde, 

2021-08-31, justeras omedelbart.   

Sammanfattning  

Remissen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) har 

inkommit. Remissen ligger inom vård- och omsorgsnämndens område, 

varför kommunstyrelsen tilldelar vård- och omsorgsnämnden att ta fram 

svar på densamma. Remissen behöver behandlas i kommunstyrelsen 2019-

09-13. Vård- och omsorgsnämnden beslutar om yttrande på sitt 

sammanträde 2021-08-31.  

Beslutsunderlag 

- Missiv 

- SOU 2021:6   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet beslutar om följande formulering:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att vård- och omsorgsnämndens 

yttrande tillförs underlaget i ärendet inför behandling i kommunstyrelsen. 

Detta sker genom att ärendet på vård-och omsorgsnämndens sammanträde, 

2021-08-31, justeras omedelbart. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar arbetsutskottet om man kan besluta i enlighet med 

hennes yrkande och finner att så är fallet. 

      

      

 

      

 

______________ 
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§ 187 Dnr 2021/00268  

Remiss av SOU 2021:32 Papper, poddar och... 
Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avstår från att yttra sig över remissen ”Papper, poddar 

och… Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial” (SOU 2021:32).   

Sammanfattning  

Pliktmaterialutredningens betänkande ”Papper, poddar och… 

Pliktmateriallagstiftning för ett tryggat källmaterial” (SOU 2021:32) har 

inkommit på remiss. Betänkandet behandlar den problematik som har att 

göra med att infrastrukturen för informationsöverföring har utvecklats så att 

envar kan göra material tillgängligt för allmänheten och att man med det 

nuvarande regelverket för pliktinsamling inte kan samla in denna mångfald 

och självständighet. 

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att inte yttra sig över denna remiss 

då kommunen för närvarande inte besitter den speciella kompetens som 

skulle möjliggöra ett meningsfullt yttrande.     

Beslutsunderlag 

– Remissmissiv 

- SOU 2021:32   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 188 Dnr 2021/00239  

Remiss Kollektivtrafikplan 2050 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen avger yttrande i rubricerat ärende enligt bifogad 

skrivelse med dok.nr. 102615.     

Sammanfattning  

Håbo kommun har mottagit remiss av Kollektivtrafikplan 2050 från 

Trafikförvaltningen, Region Stockholm.  

Kollektivtrafikplanen är Region Stockholms långsiktiga plan för 

kollektivtrafikens utveckling till 2030 och 2050. Planen redovisar hur 

kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas, och ska ge berörda 

planeringsaktörer en gemensam bild av kollektivtrafiksystemets långsiktiga 

behov på en övergripande nivå.  

Håbo kommun ser mycket positivt på Kollektivtrafikplan 2050 och håller 

med Region Stockholm i behovs- och åtgärdsbeskrivningar.  

Kommunen ser dock att det finns ett behov av ökad samverkan med 

regionerna och kommunerna utanför Stockholms län för att stärka 

genomförandet av planen.   

Beslutsunderlag 

– Remiss, ”Kollektivtrafik plan 2050”, Region Stockholm 

- Yttrande över Kollektivtrafikplan 2050     

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 189 Dnr 2021/00175  

Sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att under 2022 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att fullmäktiges protokoll ska justeras vid 

justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska beslutas 

i samband med val av justerare under varje enskilt sammanträde, på förslag 

från tjänstgörande sekreterare. 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Kommunstyrelsen beslutar att under år 2022 sammanträda enligt 

förvaltningens förslag. 

2.  Kommunstyrelsen beslutar att arbetsutskottet under 2022 ska 

sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

 

3.  Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens protokoll ska justeras 

vid justeringssammanträden. Tid och plats för dessa sammanträden ska 

beslutas i samband med val av justerare under varje enskilt 

sammanträde, på förslag från tjänstgörande sekreterare. 

4.  Kommunstyrelsen beslutar om ett extra sammanträde i slutet av varje 

termin för behandling av samhällsbyggnadsfrågor. För 2021: 13 

december. För 2022: 13 juni och 12 december. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige ska, enligt KL 5:12, besluta om när ordinarie 

sammanträden ska hållas. Likaså ska nämnderna, enligt KL 6:23, besluta om 

sina sammanträdestider. Av gällande reglemente för kommunstyrelsen 

framgår att kommunstyrelsen beslutar om sammanträdestiderna för 

arbetsutskottet.  

Inför 2022 behöver sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige fastställas för att de övriga nämnderna ska kunna sätta 

sina tider i förhållande till dessa.  

Förslaget till sammanträdestider är framtaget efter samråd med 

ordförandena i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.    
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Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2022   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet utöver de i sammanträdesplanen 

upptagna mötena också föreslår kommunstyrelsen att besluta om ett extra 

KS per termin för behandling av samhällsbyggnadsfrågor. Föreslagna 

datum: 

2021: 13 december 2022: 13 juni, 12 december 

      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut med hennes tilläggsyrkande och finner att så är fallet. 

      

 

      

 

______________ 

 
 
 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 54(63) 

 Sammanträdesdatum  

 2021-08-30  

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

   

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 190 Dnr 2021/00262  

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 
SOL och LSS kvartal 1 2021 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar redovisningen.   

Sammanfattning  

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har inkommit med 

redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade för kvartal 1 2021. Enligt dessa lagar ska sådan 

redovisning delges kommunfullmäktige.    

Beslutsunderlag 

– Beslut VON 2021-05-11, § 39 

- Beslut SN 2021-05-11, § 33   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 191 Dnr 2021/00112  

Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunfullmäktige noterar inlämnade redovisningar om användning av 

2020 års partistöd. 

2. Kommunfullmäktige noterar att utbetalning av 2022 års partistöd hanteras 

i separat beslut vid årsskiftet 2021/2022.   

Sammanfattning  

Det kommunala partistödet regleras av kommunallagen och av reglerna för 

partistöd i Håbo kommun.  

Av kommunallagen framgår att en mottagare av partistöd årligen ska lämna 

in en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts till avsett 

ändamål. En skriftlig rapport över redovisningen från en oberoende 

granskare ska också bifogas. Samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier har inkommit med en redovisning av användningen av 2020 års 

partistöd. Redovisningarna biläggs detta ärende. 

Partistöd betalas ut årligen och beräknas utifrån gällande års 

inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp för år 2022 beräknas under slutet av 

2021. Så snart detta gjorts kan partistöd för 2022 beräknas och utbetalas. 

Detta hanteras av kommunfullmäktige i särskilt ärende.    

Beslutsunderlag 

– Samtliga partiers redovisningar av partistöd   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet.  

      

 

      

 

______________ 
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§ 192 Dnr 2021/00305  

Entledigande från uppdrag som ledamot i Kultur- och 
fritidsnämnden samt fyllnadsval 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.     

Sammanfattning  

Håkan Leijonqvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot 

i kultur- och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse 2021-07-31   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med hennes 

yrkande och finner att så är fallet. 

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 193 Dnr 2021/00308  

Entledigande och utnämnande av dataskyddsombud 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Arbetsutskottet konstaterar att man genom delegationsbeslut 

(ordförandebeslut) har beslutat att: 

Entlediga Caroline Löf från uppdraget som dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen från 2021-08-31. 

Utse Louise Lightowler, tillförordnad kanslichef, till nytt dataskyddsombud 

från 2021-09-01. 

Föreslå nämnder och bolag att entlediga Caroline Löf från uppdraget som 

dataskyddsombud från 2021-08-31. 

Föreslå nämnder och bolag att utse Louise Lightowler, tillförordnad 

kanslichef, till dataskyddsombud från 2021-09-01. 

Sammanfattning  

Enligt dataskyddsförordningen ska kommunen ha ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudet ska bland annat kontrollera att personuppgifter 

behandlas på ett korrekt och lagligt sätt samt informera och ge råd om 

dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska 

även fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för 

registrerade personer. 

Caroline Löf som tidigare var utsedd till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen har blivit tjänstledig. Tjänstledigheten gäller från 1 

september och det har därför varit nödvändigt att med delegationsbeslut utse 

tf kanslichef Louise Lightowler till nytt dataskyddsombud från detta datum.   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag, KS 2018-10-22, § 205 

Delegationsbeslut 2021-08-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet konstaterar att man genom 

delegationsbeslut hanterat frågan om entledigande av tidigare 

dataskyddsombud och tillsättande av nytt dataskyddsombud. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med hennes 

yrkande och finner att så är fallet. 
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§ 194 Dnr 2021/00287  

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Sammanfattning  

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

och 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige samt från uppdraget som 

ersättare i tekniska nämnden.    

Beslutsunderlag 

– Avsägelse  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet kan besluta i enlighet med hennes 

yrkande och finner att så är fallet. 

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 195 Dnr 2021/00310  

Val av ny ledamot till Tillväxtrådet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen entledigar Thomas Nöjd, Christer nöjd AB, från 

uppdraget som representant i Tillväxtrådet. 

2. Kommunstyrelsen utser Christer Eklund, Eklund Byggkonsult AB, till ny 

representant i Tillväxtrådet. 

Sammanfattning  

Thomas Nöjd, Christer Nöjd AB, har begärt utträde ur Tillväxtrådet. Ny 

representant föreslås bli Christer Eklund, Eklund Byggkonsult AB.    

Beslutsunderlag 

Avsägelse 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

förvaltningens förslag till beslut och finner att så är fallet. 

      

 

      

 

      

______________ 
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§ 196 Dnr 2021/00307  

Uppdrag att utreda införande av en 
visselblåsarfunktion 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda införandet av en 

visselblåsarfunktion. 

Sammanfattning  

År 2019 beslutade EU om ett visselblåsardirektiv som ska ge skydd för 

visselblåsare i hela EU och utifrån det har regeringen fattat beslut om en 

proposition om genomförandet av visselblåsardirektivet. Förslaget innebär 

att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats 

förstärks ytterligare. 

En ny lag föreslås träda i kraft den 17 december 2021 som reglerar att både 

privata och offentliga verksamheter, med minst 50 arbetstagare, ska införa 

rapporteringskanaler eller en visselblåsarfunktion. För kommuner gäller att 

rapporteringskanaler eller visselblåsarfunktionen ska finnas på plats senast 

den 17 juli 2022. 

Den nya lagen föreslås ersätta lag (2016:749) om särskilt skydd mot 

repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. 

Beslutsunderlag 

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

      

 

     ______________ 
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§ 197 Dnr 2021/00306  

 Uppdrag att utreda digital signering och justering 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att utreda användningen av 

digital signering och justering 

Sammanfattning  

Fler och fler av kommunens dokument hanteras digitalt i hela dess process 

och sedan 2018 finns en signeringsfunktion som möjliggör digital signering 

med Bank-ID. Funktionen används främst idag vid signering av tex. avtal 

och beslut men kan användas för alla typer av dokument som behöver 

hanteras på ett rättssäkert sätt. Under coronapandemin har användningen av 

den digitala signeringsfunktionen ökat vilket har underlättat och 

effektiviserat signering av dokument när restriktionerna gjort det svårt att 

signera fysiskt på plats. Förvaltningens strävan efter att effektivisera det 

egna arbetet, interna processer samt kvalitetssäkra dokumenthanteringen 

internt och i kontakt med externa användare av kommunens tjänster, ställer 

krav på digital funktionalitet. 

Även den politiska processen hanteras till stor del helt digitalt. 

Tjänsteskrivelser och underlag dokumenteras i kommunens dokument- och 

ärendehanteringssystem och skickas ut i kallelsen via en digital plattform till 

läsplattor. En del som fortfarande sker fysiskt är justering av protokoll. Med 

kommande införande av ett E-arkiv kan det vara aktuellt att se över 

möjligheten att även processen med justering kan ske digitalt. 

Enligt kommunallagen (2017:725) är det kommunfullmäktige som beslutar 

på vilket sätt protokoll ska justeras och förvaltningen föreslås få i uppdrag 

att utreda en bredare användning av digital signering som även inkluderar 

digital justering av protokoll.  

Beslutsunderlag 

      

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 
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§ 198 Dnr 2021/00263  

Förfrågan om huvudmannaskap för utredningar vid f.d. 
Lingonbacka handelsträdgård, Håbo kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen skjuter fram att åta sig 

huvudmannaskapet för utredningar i huvudstudiefas vid det förorenade 

området f.d. Lingonbacka handelsträdgård till nästa år.   

Sammanfattning  

Lingonbacka handelsträdgård bedrev verksamhet mellan 1923-1987 och 

idag finns här bostäder. Objektet har undersökts tidigare och föroreningar i 

form av bekämpningsmedel och metaller har uppmätts. Objektet har 

tilldelats riskklass 1 vilket innebär att det är högt prioriterat för fortsatta 

utredningar. Innan en sanering kan genomföras behövs kompletterande 

provtagning för att klargöra riskerna och ta fram en mer detaljerad 

kostnadsuppskattning.   

Beslutsunderlag 

– Förfrågan om huvudmannaskap Lingonbacka 

– Huvudman - efterbehandling av förorenade områden, Länsstyrelserna 

- Kartbilaga Lingonbacka   

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag till 

beslut och finner att så är fallet. 

      

 

      

 

      

 

______________ 
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§ 199 Dnr 2021/00006  

Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

      

  

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 
 
 

 


